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บทสรปุสาํหรบัผูบ้ริหาร 
(Executive Summary) 

 
สาํหรบัประเทศไทย ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัจดัเป็นผลติภณัฑท์างการเกษตรทีส่าํคญัและมมีลูค่า

ทางเศรษฐกจิสงู  ขอ้มลูจากกระทรวงพาณิชยร์ายงานวา่ ในปีพ.ศ. 2550 และปีพ.ศ. 2551 ผลติภณัฑม์นั
สาํปะหลงัมปีรมิาณการสง่ออกสงูเป็นอนัดบัที ่2 รองจากขา้ว และมมีลูคา่การสง่ออกสงูเป็นอนัดบัที ่3 รอง
จากยางพาราและขา้ว มลูค่าการสง่ออกต่อปีมากกวา่ 4 หมืน่ลา้นบาท และมสีดัสว่นใน GDP ภาคเกษตร
เทา่กบั 1.8%  ประเทศไทยสามารถเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัไดม้ากเป็นอนัดบัที ่3 ของโลก รองจากไนจเีรยี
และบราซิล และเป็นผู้ส่งออกผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก โดยครองส่วนแบ่ง
การตลาดประมาณ 70%  มนัสําปะหลงัเป็นพชืเศรษฐกจิที่มคีวามสําคญัต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นพชืทีเ่กีย่วพนักบัวถิชีวีติทางเศรษฐกจิของประชาชนชาวไทยจํานวนมากมาชา้นาน เกษตรกร
มากกวา่ 480,000 ครวัเรอืนเป็นเกษตรกรผูผ้ลติมนัสาํปะหลงั ซึง่กระจายตวัอยูท่ ัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ
ไทย ยกเวน้ภาคใต ้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคทีม่กีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัมากทีสุ่ดในประเทศ 
โดยมแีหลง่เพาะปลกูหลกัอยูท่ีจ่งัหวดันครราชสมีา (ผลติมนัสาํปะหลงัไดม้ากถงึรอ้ยละ 25 ของผลผลติทัง้
ประเทศ)  ถงึแมว้่ามนัสําปะหลงัจะเป็นพชืเศรษฐกจิที่สําคญั แต่ในปจัจุบนัยงัมกีารศกึษาวจิยัในระดบั
ภาพรวมในเชงิการจดัการตลอดโซ่อุปทาน (Supply chain) อยู่น้อย  งานศกึษาวจิยัในอดตีมกัเป็นเพยีง
การศกึษาเชงิลกึในบางส่วน เช่น การศกึษาวจิยัเพื่อพฒันามนัสําปะหลงัพนัธุ์ใหม่ การวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยกีารผลติที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที ่การวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการผลติแป้งมนัสําปะหลงั การ
วจิยัเพือ่พฒันาผลติภณัฑใ์หมจ่ากมนัสาํปะหลงัและแป้งมนัสาํปะหลงั เป็นตน้ ซึง่ยงัขาดการเชื่อมโยงโดย
พจิารณาถงึองค์รวมในระดบัโซ่อุปทานตัง้แต่ตน้น้ําถงึปลายน้ํา ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นศกึษาในระดบั
ภาพรวมของการจดัการโซ่อุปทานโดยมวีตัถุประสงค ์คอื 
 

1) เพือ่แสดงโครงสรา้งการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและระบบโลจสิตกิสข์องอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
มนัสาํปะหลงั 
 

2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

 
3) เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงาน รวมถงึภาค

การขนสง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

โดยการศกึษาครัง้น้ีใชเ้ครือ่งมอืวจิยั 6 ประเภทหลกั คอื การสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง การเยีย่มชม
สถานทีจ่รงิ การตอบแบบสอบถามทัง้ทางจดหมายและทางโทรศพัท์ การรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล
ทุตยิภูม ิการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิและการจําลองสถานการณ์และประมวลผลดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์
โดยผลจากการวจิยัสามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรก์ารเพิม่ประสทิธภิาพระบบขนส่ง
และโลจสิตกิส ์ตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) 
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ผลการศกึษาวจิยัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
1) ภาพรวมความเชือ่มโยงของโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 
ผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลังหลักในประเทศไทย ประกอบด้วย มนัเส้น มนัอัดเม็ด แป้งมนั

สาํปะหลงั ทัง้ในรูปของแป้งดบิและแป้งดดัแปร และเอทานอล ซึ่งผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัเหล่าน้ีไดม้กีาร
นําไปใชเ้ป็นวตัถุดบิต่อเน่ืองในหลากหลายอุตสาหกรรม  สาํหรบัโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั เริม่
จากสว่นตน้น้ํา คอื เกษตรกรผูป้ลกูมนัสาํปะหลงัจาํหน่ายผลผลติใหแ้ก่ลานมนั โรงงานแปรรปู หรอืพอ่คา้
คนกลาง ลานมนัจะทาํการแปรรปูหวัมนัสาํปะหลงัสดเบือ้งตน้เป็นมนัเสน้ เพือ่จาํหน่ายใหแ้ก่ผูส้ง่ออกมนั
เสน้ โรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็ โรงงานอาหารสตัว ์หรอืโรงงานอื่นๆ ทีผ่ลติผลติภณัฑจ์ากมนัเสน้สาํหรบัใช้
หรอืบรโิภคในประเทศ  นอกจากน้ี ลานมนับางแห่งยงัอาจทําหน้าที่เป็นพ่อคา้คนกลาง รวบรวมหวัมนั
สาํปะหลงัสดไปจําหน่ายใหแ้ก่โรงงานแปรรูปอื่นๆ อกีดว้ย  ตลาดส่งออกหลกัของผลติภณัฑม์นัเสน้ คอื 
จนี ซึ่งนําเขา้มนัเสน้จากไทยมากกว่ารอ้ยละ 90 ของปรมิาณทัง้หมดที่ส่งออก  ส่วนโรงงานแปรรูปมนั
อดัเมด็จะผลติผลติภณัฑ์มนัอดัเมด็เพื่อจําหน่ายใหแ้ก่โรงงานอาหารสตัว์หรอืผูส้่งออก โดยมตีลาดหลกั 
คอื สหภาพยุโรป  สาํหรบัโรงงานผลติแป้งมนัสาํปะหลงั จะทําการแปรรปูหวัมนัสดเป็นแป้งมนัสาํปะหลงั
เพือ่สง่ไปจาํหน่ายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลาดสง่ออกแป้งมนัสาํปะหลงัหลกัของไทย ไดแ้ก่ 
ญี่ปุน่ ไตห้วนั จนี และอนิโดนีเซยี  นอกจากน้ี หวัมนัสดยงัสามารถนํามาแปรรปูเป็นเอทานอลเพือ่ใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิภายในประเทศ แต่ในปจัจุบนั พบวา่ยงัมโีรงงานผลติเอทานอลทีใ่ชม้นัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดบิอยู่
ในจํานวนน้อย และจะนิยมผลิตเอทานอลจากหวัมนัสด ถึงแม้ว่าจะสามารถใช้มนัเส้นเป็นวตัถุดิบได้
เช่นกนั  รูปแบบการขนส่งทีม่กัใชใ้นการขนส่งผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัในประเทศคอืการขนส่งทางถนน 
โดยมกีารใชร้ะบบการขนสง่ทางน้ําและทางรางอยูบ่า้ง  การขนสง่ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัทางน้ําจะนิยมใช้
ขนสง่มนัเสน้และมนัอดัเมด็ในลกัษณะสนิคา้เทกอง (Bulk) ดว้ยเรอืโป๊ะไปตามแม่น้ํา แลว้ขนถ่ายขึน้เรอื
เดนิสมุทรทีท่่าทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงัเพื่อส่งออกต่อไป  ส่วนการขนส่งทางราง พบว่ายงัมสีดัส่วน
การขนส่งในรปูแบบน้ีทีน้่อยมาก โดยเป็นการขนสง่แป้งมนัสาํปะหลงับรรจุในตูค้อนเทนเนอรไ์ปยงัท่าเรอื
กรุงเทพ หรอื สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง (Inland container depot, ICD) ทีเ่ขตลาดกระบงั ซึ่ง
บรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัสมัปทานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจะใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางรางไปยงัท่าเรอื
แหลมฉบงัต่อไป แต่ปจัจุบนัพบว่า ความสามารถในการใหบ้รกิารทางรางจากสถานีบรรจุและแยกสนิคา้
กลอ่งทีล่าดกระบงัไปยงัทา่เรอืแหลมฉบงัยงัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการขนสง่สนิคา้ ทาํใหต้อ้งมกีารขนสง่
สนิคา้บรรจุตูค้อนเทนเนอรท์างรถบรรทุกควบคูไ่ปดว้ย 

ต้นทุนโลจสิตกิส์ของประเทศไทยสูงมากเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น เน่ืองจากการขนส่งส่วน
ใหญ่เป็นทางถนน ไมใ่ชท่างรางหรอืทางน้ํา 

 
2) ประสทิธภิาพการดาํเนินงานของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในโซ่อุปทานและการปรบัปรุงประสทิธภิาพ 

 
ผลการศกึษาการวดัประสทิธภิาพในการดําเนินงานของผู้ที่เกี่ยวขอ้งตลอดทัง้โซ่อุปทาน

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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สาํหรบัเกษตรกร 
 
จากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูม ิและการสํารวจข้อมูลโดยการสมัภาษณ์

เกษตรกรดว้ยแบบสอบถามในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ ทีม่กีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัมาก และสามารถผลติ
มนัสําปะหลงัไดม้ากกว่า 1 ลา้นตนัในปีเพาะปลูก 2550/51 อนัไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสมีา กําแพงเพชร 
ชยัภูม ิชลบุร ีสระแกว้ ฉะเชงิเทรา และกาญจนบุร ีพบว่า เกษตรกรชาวไทยมอีตัราผลผลติต่อไร่เฉลีย่ที่
ค่อนขา้งสงู เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศผูผ้ลติมนัสาํปะหลงัอื่นๆ  แต่ยงัมศีกัยภาพทีจ่ะเพิม่อตัราผลผลติ
ต่อไร่ใหส้งูขึน้ไดอ้กีมาก  หน่วยงานภาครฐัเองกม็เีป้าหมายทีจ่ะยกระดบัอตัราผลผลติมนัสาํปะหลงัต่อไร่
เฉลี่ยให้สูงขึ้นถึง 5.4 ตนัต่อไร่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใชม้นัสําปะหลงัที่เพิม่ขึน้ใน
ปจัจุบนั โดยทีย่งัสามารถคงปรมิาณเน้ือทีก่ารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัไวท้ีร่ะดบัเดมิได ้ สาํหรบัปญัหาการ
เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรนัน้ พบว่าเกษตรกรสว่นใหญ่ยงัทาํการเพาะปลูก
โดยใชป้ระสบการณ์เป็นหลกั และนิยมปรกึษาปญัหาการเพาะปลกูกบัญาตแิละเพือ่นบา้นซึง่เป็นเกษตรกร
ดว้ยกนั  เกษตรกรในพืน้ทีเ่ดยีวกนัจงึมกัจะดาํเนินการเพาะปลกูในลกัษณะคลา้ยคลงึกนั และเป็นไปในรปู
แบบเดมิๆ  สว่นใหญ่ยงัขาดการเขา้ถงึแหล่งความรูห้รอืนักวชิาการ  ขาดการวางแผนเพาะปลกูอยา่งเป็น
ระบบและครบวงจร และขาดการบันทึกข้อมูลที่สําคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เช่น 
แผนการเพาะปลกูและการใสปุ่๋ ย เป็นตน้  ขาดความรูใ้นการควบคุมและกําจดัศตัรพูชืและโรคพชืทีถู่กตอ้ง  
การเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอาศยัน้ําฝนตามธรรมชาตเิท่านัน้ ขาดระบบชลประทานและแหล่งน้ําเพิม่เตมิ  
ขาดการใชเ้ครื่องทุ่นแรงในการเกบ็เกี่ยว  การขนส่งออกจากไร่บางส่วนยงัขาดประสทิธภิาพ และในบาง
พืน้ที ่ยงัขาดการเอาใจใส่คุณภาพมนัสําปะหลงัในดา้นเปอร์เซน็ต์แป้งดว้ย โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีนิ่ยมซื้อ
ขายมนัสาํปะหลงัแบบเหมารวม โดยไมพ่จิารณาเปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง  นอกจากน้ี การทีเ่กษตรกรประสบปญัหา
ตน้ทุนการเพาะปลกูเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ยงัสง่ผลต่อการปฏบิตัดิา้นการเตรยีมการเพาะปลกูและการดแูล
พชืในไรอ่ยา่งพอเพยีง ทาํใหป้ระสทิธภิาพในการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรตํ่ากวา่ทีค่วร 

 
สาํหรบัโรงงานแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 
จากการสํารวจผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมี

ผูป้ระกอบการทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามรวม 54 ราย โดยเป็นผูป้ระกอบการโรงงานแปร
รูปแป้งมันสําปะหลัง 27 ราย ลานมันและโรงงานแปรรูปมันอัดเม็ดอีก 27 ราย พบว่า ปญัหาที่
ผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัพบมาก ไดแ้ก่ ปญัหาปรมิาณวตัถุดบิไมไ่ดต้ามแผน (รอ้ยละ 
25.93)  ปญัหาคุณภาพวตัถุดบิไมไ่ดต้ามมาตรฐาน (รอ้ยละ 11.11)  และปญัหาขาดแคลนแรงงานในบาง
ชว่ง (รอ้ยละ 9.26)  สว่นประเดน็ทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการไดร้บัความช่วยเหลอืจากบุคคลภายนอก ไดแ้ก่  
การบรหิารการผลติ การตลาด การเงนิ และการขนส่ง ซึ่งมสีดัส่วนของผูป้ระกอบการที่ต้องการความ
ชว่ยเหลอืในประเดน็ดงักลา่วประมาณรอ้ยละ 22-25 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 
ในการศกึษาน้ี คณะวจิยัได้ทําการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การดําเนินธุรกจิ

และความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั ผลจากการศกึษาพบวา่ 
การสรา้งความร่วมมอืและประสานงานระหว่างผูป้ระกอบการกบัทัง้เกษตรกร/ผูส้่งมอบและลกูคา้ จะช่วย
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ให้องค์กรมคีวามสามารถในการแข่งขนัดา้นต่างๆ มาก  การทําแผนการตลาดอย่างสมํ่าเสมอและการ
พฒันาตลาดใหม่ๆ จะช่วยส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรในหลายๆ ดา้น เช่นเดยีวกบั
การให้ความสําคญักบัความพงึพอใจของลูกค้าในระดบัสูง โดยถือเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัขององค์กร  
นอกจากน้ี องค์กรควรให้ความสําคญักบัการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบั ทุก
ตําแหน่งและหน้าที่อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะความรูด้า้นระบบคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล เช่น ระบบ 
ISO 9000, HACCP (Hazard analysis and critical control point) และ GMP (Good manufacturing 
practice) เป็นตน้  การใหค้วามสาํคญักบัการประหยดัพลงังานกส็ง่ผลต่อการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั ทัง้น้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัเป็นอุตสาหกรรมทีม่สีดัส่วนกําไรต่อตน้ทุนของสนิคา้ไม่
มากนัก การมนีโยบายดา้นการประหยดัพลงังานและนําไปปฏบิตัจิรงิจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลติ
สนิคา้ลงไดม้าก 

 
สาํหรบัโรงงานผลติเอทานอลเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 
 
ในการศกึษาน้ี คณะวจิยัมไิดเ้น้นศกึษาประสทิธภิาพของการผลติเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั 

ทัง้น้ีเน่ืองจากพบว่า ปจัจุบนัยงัมโีรงงานที่ผลติเอทานอลจากมนัสําปะหลงัที่เปิดดําเนินการแล้วอยู่ใน
จํานวนที่น้อย แม้ว่าจะมโีรงงานที่จดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทําการผลิตเอทานอล ที่ระบุว่าจะใช้มนั
สําปะหลังเป็นวตัถุดิบในการผลิตอยู่เป็นจํานวนมาก  จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแปรรูปมัน
สาํปะหลงัเป็นเอทานอลรายหน่ึงพบว่า ปญัหาหลกัของอุตสาหกรรม คอื ความไมแ่น่นอนของนโยบายใน
การสง่เสรมิพลงังานของภาครฐั และปญัหาการกาํหนดราคาขายของเอทานอลซึง่มรีาคาตํ่ากวา่ตน้ทุน  ซึง่
ในประเด็นหลงันัน้ ทางภาครฐัได้พจิารณาอนุมตัิการใช้หลกัเกณฑ์กําหนดราคาเอทานอลโดยอ้างอิง
ตน้ทุนการผลติในประเทศเป็นการชัว่คราวแลว้ ทําใหร้าคาเอทานอลในปจัจุบนัไดป้รบัตวัสูงขึน้ สามารถ
บรรเทาปญัหาดงักล่าวไปไดอ้ยา่งน้อยระยะหน่ึง  สว่นปญัหาอื่นๆ ทีพ่บ ไดแ้ก่ ปญัหาความสกปรกของ
หวัมนัสดซึ่งทาํใหท้างโรงงานตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําความสะอาดหวัมนัสดก่อนดําเนินการผลติอย่าง
มาก เน่ืองจากหากไม่ดูแลจดัการให้เหมาะสมแล้ว จะส่งผลต่อการทํางานของเครื่องจกัรที่ใช้ผลิตได ้ 
ปญัหาการเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละการบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติซึ่งนําเขา้จากต่างประเทศ  และ
ปญัหาจากการจดัเกบ็ผลติภณัฑซ์ึง่สง่ผลต่อความบรสิทุธิข์องเอทานอล 

 
สาํหรบัการขนสง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การขนสง่ในโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศจะเป็นการขนสง่ทางถนนเป็นหลกั  

โดยเกษตรกรจะนิยมใชร้ถบรรทุกขนาดเลก็ (รถอแีต๋น) และรถบรรทุกหกลอ้ในการขนส่งผลติผล สาํหรบั
การขนส่งสนิคา้ออกจากลานมนัและโรงงานจะใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ขึน้ ตัง้แต่รถบรรทุกหกลอ้จนถงึรถ
หวัลากตูค้อนเทนเนอร์ ซึ่งในกรณีหลงั จะมสีดัส่วนการใชท้ีน้่อยและเป็นการขนส่งแป้งมนัสําปะหลงัเพื่อ
ส่งออกเท่านัน้  ปญัหาการขนส่งดว้ยรถบรรทุก ไดแ้ก่ ปญัหารถบรรทุกขนาดเลก็มปีระสทิธภิาพการใช้
เชือ้เพลงิตํ่า ปญัหาการขนสง่ไมเ่ตม็คนัรถ ขาดการรวมผลผลติของชาวไรแ่ต่ละรายเพือ่ขนสง่ดว้ยรถเทีย่ว
เดยีว และการขนสง่เกนิพกิดัน้ําหนกัทีก่ฎหมายกาํหนด  นอกจากน้ี พบวา่มกีารคดิอตัราคา่ขนสง่ทีไ่มเ่ป็น
ระบบ ทําใหเ้กดิความไม่ยุตธิรรมระหว่างผูว้่าจา้งขนส่งและผูป้ระกอบการขนส่ง โดยเฉพาะในการขนส่ง
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ผลติผลออกจากไร่  ในการขนสง่ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัออกจากสถานประกอบการ พบว่ายงัมโีอกาสใน
การปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งและประสทิธภิาพการใชเ้ชื้อเพลงิไดเ้ช่นเดยีวกบัการขนส่ง
ผลติผลออกจากไรข่องเกษตรกร  

 
สําหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลงัในประเทศด้วยระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลาย

รูปแบบนัน้ พบว่ามกีารใชใ้น 2 รูปแบบหลกั คอื การขนส่งทางถนนร่วมกบัทางลําน้ํา และการขนส่งทาง
ถนนรว่มกบัทางราง  สาํหรบัการขนสง่ทางถนนรว่มกบัการขนสง่ทางลาํน้ําดว้ยเรอืโป๊ะนัน้ ไดม้กีารใชเ้พือ่
ขนส่งผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงั ทัง้มนัเสน้ มนัอดัเมด็ และแป้งมนัสําปะหลงัมานานแล้ว เน่ืองจากช่วย
ประหยดัตน้ทุนการขนสง่ไดม้ากและสะดวกต่อการขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทรทีท่่าทอดสมอเรอืบรเิวณ
เกาะสชีงั ในการขนส่งต่อเน่ืองในรูปแบบน้ี พบว่ายงัมสีดัส่วนการขนส่งสนิค้าขากลบัที่ตํ่า ซึ่งสามารถ
ปรบัปรุงเพือ่ลดตน้ทุนดาํเนินการได ้

 
สาํหรบัการขนส่งทางถนนร่วมกบัการขนส่งทางรางนัน้ จะใชข้นส่งเฉพาะผลติภณัฑแ์ป้งมนั

สําปะหลงัเพื่อการส่งออก โดยบรรจุสนิคา้ในตูค้อนเทนเนอร์เท่านัน้ ซึ่งปจัจุบนัยงัมสีดัส่วนการขนส่งใน
รปูแบบน้ีน้อย เน่ืองจากระบบการขนสง่ทางรางของไทยยงัขาดความพรอ้มของโครงสรา้งพืน้ฐานและการ
อํานวยความสะดวกในการขนส่งอยู่มาก ซึ่งในประเดน็น้ี ทางภาครฐักไ็ดพ้ยายามปรบัปรุงโครงสรา้ง
พื้นฐาน โดยได้ทุ่มงบประมาณกว่าหมื่นล้านบาทในการขยายโครงข่ายรถไฟทางคู่ใหเ้พิม่ขึ้น เพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพการเดนิรถ และเชื่อมโยงระบบการขนส่งจากภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมายงั
ฝ ัง่ทะเลในภาคตะวนัออกและท่าเรือแหลมฉบงั  ในด้านปญัหาการดําเนินงานขนส่งทางรางนัน้ จาก
การศกึษาระบบการขนสง่แป้งมนัสาํปะหลงัสง่ออกโดยระบบการขนสง่ต่อเน่ืองระหวา่งทางรถและทางราง 
ดว้ยเทคนิคการจําลองสถานการณ์ของคณะวจิยั พบว่า การลดความไม่แน่นอนในการขนส่งทางรางจะ
ชว่ยลดตน้ทุนการขนสง่สนิคา้ของผูป้ระกอบการกรณีศกึษาไดอ้ยา่งน้อย 6%  และในกรณีทีป่รมิาณความ
ต้องการการขนส่งสนิคา้ทางรางมมีากพอ การเพิม่จํานวนขบวนรถไฟต่อวนัจะช่วยประหยดัต้นทุนการ
ขนส่งไดม้ากกว่า 8% ซึ่งตวัเลขที่แสดงน้ีเป็นเพยีงการลดต้นทุนการขนส่งของผูป้ระกอบการเพยีงราย
เดยีวเท่านัน้ ดงันัน้ หากสามารถปรบัปรุงระบบการขนสง่ทางรางใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ กจ็ะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวมของทัง้ประเทศเป็นอยา่งมาก 

 
การปรบัปรุงดา้นระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบนัน้ นับว่ามคีวามสําคญัอย่างยิง่กบั

การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทย การทีต่้นทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยสูงมากเมื่อเทยีบกบั
ประเทศอื่น (รอ้ยละ 18.6 ต่อ GDP ในปี 2551 ในขณะทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้มตีน้ทุนโลจสิตกิสป์ระมาณ
รอ้ยละ 9-11 ต่อ GDP เท่านัน้) ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการที่การขนส่งสนิค้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยยงั
อาศยัการขนสง่ทางถนน มไิดใ้ชร้ปูแบบการขนสง่ทีม่ตีน้ทุนการขนสง่ต่อหน่วยตํ่า และมปีระสทิธภิาพการ
ใชเ้ชือ้เพลงิสงู (เช่น การขนสง่ทางรางและการขนสง่ทางน้ํา) ในสดัสว่นทีส่งู ดงันัน้ หากภาครฐัสามารถ
ดําเนินการปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทัง้ประสทิธภิาพการให้บรกิารของการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะการขนส่งทางราง ให้มีประสิทธิภาพดีได้แล้ว จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ใน
อุตสาหกรรมผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัเทา่นัน้ ยงัจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสนิคา้สง่ออกอื่นๆ อกีเป็น
จาํนวนมาก รวมทัง้จะสง่ผลถงึการลดตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยไดอ้ยา่งมากอกีดว้ย 
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3) แนวนโยบายการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงาน 
 
ขอ้สรุปแนวนโยบายการพฒันาระบบการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นั

สาํปะหลงัในประเทศไทย มดีงัต่อไปน้ี 
 
สาํหรบัเกษตรกร 
 
ควรมีการอบรมนักวิชาการเกษตรในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถนําความรู้ไป

ถ่ายทอด รวมทัง้สามารถช่วยแก้ปญัหาเกี่ยวกบัการผลติมนัสําปะหลงัให้แก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 
เน่ืองจากนกัวชิาการเกษตรในพืน้ทีเ่ป็นผูท้ีใ่กลช้ดิเกษตรกร  การนําระบบการจดัการความรู ้(Knowledge 
management) มาใชจ้ะสามารถสนับสนุนการถ่ายทอดความรูข้องนักวชิาการเกษตร และส่งเสรมิการ
เรยีนรู้ของเกษตรกรผู้ผลิตมนัสําปะหลงัไทยได้เป็นอย่างดี  นอกจากน้ี ควรส่งเสริมการให้ความรู้แก่
เกษตรกรอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรในทุกพื้นที่ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ  ควรมกีารฝึกอบรมเกษตรกรในเรื่องต่างๆ เพิม่เตมิ เช่น การ
ปฏบิตัใินการเพาะปลกูทีถู่กตอ้ง ตามหลกัเกษตรดทีีเ่หมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) และ
ตามพนัธุ ์สภาพดนิ และสภาพแวดลอ้ม ในพืน้ทีข่องตน การบรหิารจดัการไร่ การจดบนัทกึขอ้มลูทีจ่าํเป็น 
การนําขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนอย่างเป็นระบบและครบวงจร การจดัทาํบญัชธุีรกจิการเกษตร
อย่างง่าย การกําจดัและป้องกนัศตัรูพชืและโรคพชืที่เหมาะสม การใช้เครื่องทุนแรงที่เหมาะสม การ
เลอืกใชข้นาดรถบรรทุกในการขนสง่ และการควบคุมตน้ทุนการผลติและตน้ทุนการขนสง่ เป็นตน้  ซึง่หาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐัและเอกชน สามารถใหก้ารอบรม นําเสนอความรูห้รอืเทคโนโลยกีารผลติ
ทีใ่หผ้ลสาํเรจ็ไดจ้รงิแลว้ กจ็ะช่วยผลกัดนัใหเ้กษตรกรในพืน้ทีป่รบัเปลีย่นวธิกีารผลติตามได ้เน่ืองจากได้
เหน็ความสําเรจ็จากเกษตรกรรายอื่น  การส่งเสรมิการเพาะปลูกที่ถูกต้องตามหลกัมาตรฐานจดัเป็นสิง่
สําคญั ทัง้น้ีเพื่อให้วตัถุดิบมนัสําปะหลงัมีคุณภาพสมํ่าเสมอ ซึ่งจะส่งผลถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองและการยอมรบัคุณภาพผลติภณัฑจ์ากลกูคา้ในต่างประเทศดว้ย  นอกจากน้ี ภาครฐั
ควรจดัหาแหล่งน้ําเพิม่เตมิใหก้บัเกษตรกรทีอ่ยู่ไกลจากแหล่งน้ํา แนะนําวธิกีารในการเพิม่ผลผลติต่อไร ่
จดัตัง้ศูนยเ์พื่อการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ร่วมกนัภายในหมู่บา้น (Village equipment pool center) 
แนะนําระบบการคดิอตัราค่าขนส่งทีเ่หมาะสมใหแ้ก่เกษตรกร เพื่อลดการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างผู้
ว่าจา้งและผูป้ระกอบการขนส่ง รวมทัง้จดัหาแนวทางการช่วยเหลอืในการกู้เงนิลงทุนที่เหมาะสมใหแ้ก่
เกษตรกร 

 
สาํหรบัสถานประกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 
สถานประกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัควรเน้นกลยุทธก์ารสรา้งความร่วมมอืและ

การประสานงานกบัเกษตรกรและลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง และสง่เสรมิการทาํสญัญาตกลงซื้อขายกบัเกษตรกร 
(Contract Farming)  ควรมกีารจดัทาํแผนการตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้เพิม่การทาํการตลาดเชงิรุก ให้
ความสาํคญักบัคุณภาพสนิคา้และความพงึพอใจของลูกคา้ พฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง ดําเนิน
นโยบายการประหยดัพลงังาน มกีารวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร เน้นการรบัรองระบบและการทํางานที่
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เป็นมาตรฐาน เช่น HACCP, 5ส และฮาลาล เป็นตน้ รวมทัง้พจิารณาการลงทุนในระบบอตัโนมตัเิพือ่ลด
ปญัหาการขาดแคลนแรงงาน และเพือ่ประหยดัพลงังาน ซึง่จะชว่ยลดตน้ทุนการดาํเนินงานในระยะยาวได ้

 
นอกจากน้ี ควรมกีารช่วยเหลอืผูป้ระกอบการรายยอ่ย ในดา้นการบรหิารการผลติ การตลาด 

การเงนิ และการขนสง่ เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพของผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัไทย 
 
สาํหรบัการขนสง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ภาคการขนส่งควรศึกษาและกําหนดมาตรการการลดต้นทุนการขนส่งโดยการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการใช้เชื้อเพลงิของรถบรรทุก  ซึ่งการดําเนินการน้ีสามารถทําได้ทัง้วธิทีี่ไม่ต้องเสยีเงนิ
ลงทุนมาก เช่น การลดการบรรทุกที่ไม่เต็มคนัรถ การลดการวิง่รถเที่ยวเปล่า การเลอืกใช้ขนาดรถที่
เหมาะสม การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อประหยดัค่าขนส่ง การฝึกอบรมพนักงานขบัรถเพื่อการขบัขีอ่ย่างมี
ประสทิธภิาพและปลอดภยัไดร้ะดบัมาตรฐาน การเพิม่มาตรฐานบํารุงรกัษารถบรรทุก โดยการตรวจสอบ
และบาํรุงรกัษาสภาพรถบรรทุกอยา่งสมํ่าเสมอ ฯลฯ  และวธิทีีต่อ้งเสยีเงนิลงทุน แต่กม็รีะยะเวลาคนืทุนที่
รวดเรว็ เชน่ การตดิตัง้อุปกรณ์ลดแรงตา้นอากาศพลศาสตร ์ การพจิารณาเพิม่เพลาและลอ้ของรถบรรทุก 
เพื่อเพิม่น้ําหนักการบรรทุกต่อเทีย่ว ซึ่งนอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการขนส่งใหแ้ก่ผูป้ระกอบการแลว้ ยงั
ช่วยลดจํานวนรถบรรทุก อุบตัิเหตุ และปญัหามลภาวะอีกด้วย  นอกจากน้ี ผู้ประกอบการขนส่งควร
พจิารณาการควบคุมตน้ทุนค่าขนสง่ และการคดิอตัราค่าขนสง่อยา่งมหีลกัการ โดยการกําหนดโครงสรา้ง
อตัราค่าขนส่งที่พจิารณาทัง้น้ําหนักบรรทุกและระยะทางการขนส่ง เพื่อให้เกดิความยุตธิรรมระหว่างผู้
วา่จา้งและผูป้ระกอบการขนสง่ 

 
สาํหรบัภาครฐั โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลงังาน ควรพจิารณากําหนดกลไกการ

สนับสนุนโครงการการประหยดัพลงังานเชื้อเพลิงในภาคขนส่งร่วม เช่น การให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงนิ (Subsidize) ในการลงทุนในโครงการประหยดัพลงังานเชื้อเพลงิ การส่งเสรมิมาตรการการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานเชื้อเพลิงต่างๆ อย่างจริงจงั เพื่อเร่งผลกัดนัให้เกิดการนําไปใช้จริงใน
ภาคเอกชน   นอกจากน้ี ควรใหก้ารสนับสนุนการศกึษาวจิยัเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิใน
ภาคการขนสง่เพิม่มากขึน้ดว้ย   ซึง่การสง่เสรมิมาตรการการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิใน
ภาคการขนส่งทางบกน้ี จดัเป็นแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่งทีต่ํ่าและใหผ้ลเรว็ จงึควรใหค้วามสาํคญั
และเรง่ดาํเนินการ 

 
สาํหรบัการส่งเสรมิการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multi-modal transportation)  ในการ

ขนสง่ทางลาํน้ํา ควรสนับสนุนการเพิม่การใชอ้รรถประโยชน์ของเรอืบรรทุกสนิคา้ เช่นเดยีวกบัในรปูแบบ
การขนส่งอื่นๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิและลดตน้ทุนดาํเนินการ เช่น การพฒันาระบบการ
แจง้ขอ้มูลข่าวสารความตอ้งการขนส่งสนิคา้ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาตกลงรบัส่งสนิคา้ขาไป-ขากลบั
ทางเรอื เป็นตน้  สาํหรบัการขนสง่ทางราง ควรปรบัปรุงประสทิธภิาพการใหบ้รกิารในการขนสง่สนิคา้ทาง
ราง ลดความไมแ่น่นอนในการขนสง่ พรอ้มทัง้จดัหาทรพัยากรในการขนสง่ (หวัรถจกัรและแคร่) เพิม่เตมิ
ใหเ้หมาะสมต่อปรมิาณความตอ้งการการขนส่ง เปลีย่นทดแทนหวัรถจกัรและแคร่ทีเ่ก่า หมดอายุการใช้
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งาน และหวัรถจกัรที่มปีระสทิธภิาพการใช้เชื้อเพลงิตํ่า ซึ่งหากระบบการขนส่งน้ีมคีวามพร้อมในการ
ใหบ้รกิารมากขึน้ กจ็ะมผีูป้ระกอบการหนัมาใชบ้รกิารการขนสง่รปูแบบน้ีมากขึน้มาก ก่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อการจดัการโซ่อุปทานของผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงั รวมทัง้ผลติภณัฑ์ส่งออกอื่นๆ ในภาพรวมของทัง้
ประเทศอยา่งมาก  ทัง้น้ี หากภาครฐัไมพ่รอ้มทีจ่ะลงทุน อาจพจิารณาเปิดโอกาสใหเ้อกชน รวมทัง้บรษิทั
ต่างชาต ิเขา้มารว่มลงทุนโดยใชร้ะบบใหส้มัปทาน เพือ่เรง่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบรางเพิม่เตมิให้
เพยีงพอต่อความตอ้งการดา้นการขนสง่ สามารถใหบ้รกิารครอบคลุมพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ  
และภาครฐัควรพจิารณาการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดบัการใหบ้รกิาร 
และเพิม่ประสทิธภิาพการทํางานให้เทยีบเท่าภาคเอกชน  ซึ่งการพฒันาระบบการขนส่งทางรางน้ี จะ
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4-7 พนัธุแ์ละการเตรยีมทอ่นพนัธุม์นัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 104 
4-8 แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 106 
4-9 แนวทางการปฏบิตัใินการเกบ็เกีย่วผลผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบ

แบบสอบถาม 
109 

4-10 อทิธพิลของปจัจยัต่างๆ ต่อปรมิาณเฉลีย่ของผลผลติต่อไรแ่ละเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ 110 
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xvi 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
4-11 ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงั รายจงัหวดั (เขต 5) ในปีเพาะปลกู 2548/49 116 
4-12 สถานการณ์การผลติมนัสาํปะหลงัของประเทศผูผ้ลติสาํคญัของโลกในปีพ.ศ. 2550 118 
4-13 สรุปเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในมนัสาํปะหลงัในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 120 
4-14 ประเภทรถทีเ่กษตรกรใชใ้นการขนสง่มนัสาํปะหลงั 121 
4-15 ประเภทของการขนสง่และจาํนวนตวัอยา่งทีใ่ชป้ระเภทการขนสง่นัน้ๆ 122 
4-16 อตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัโดยรวมจากการจา้งขนสง่ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร 122 
4-17 อตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัโดยรวมจากการจา้งขนสง่ในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั 123 
4-18 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่ โดยแบง่ตามจงัหวดั ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร 123 
4-19 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่ โดยแบง่ตามจงัหวดั ในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั 124 
4-20 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่ โดยแบง่ตามประเภทของรถ ในหน่วยบาทต่อ 

ตนั-กโิลเมตร 
126 

4-21 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่ โดยแบง่ตามประเภทของรถ ในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั 128 
4-22 ตวัอยา่งอตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตรและบาทต่อกโิลกรมั 128 
4-23 การเปรยีบเทยีบอตัราคา่ขนสง่ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร และบาทต่อกโิลกรมั 128 
4-24 อตัราการตอบแบบสอบถามของผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 130 
4-25 ตน้ทุนการผลติแป้งมนัสาํปะหลงัดบิ 132 
4-26 คาํถามและระดบัของกลยทุธก์ารจดัการ 135 
4-27 ตวัวดัสมรรถนะการแขง่ขนั 137 
4-28 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการแขง่ขนัและกลยทุธใ์นการจดัการทีม่คีา่ 

p-value < 0.05 
138 

5-1 ราคาของปุ๋ ยเคมแีละระดบัการเปลีย่นแปลงของราคาเมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณฐีาน 156 
5-2 การเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลผลติของการปลกูมนัสาํปะหลงัแบบดัง้เดมิและแบบ 

วถิชีวีภาพ 
157 

5-3 จุดคุม้ทุนของการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบวถิชีวีภาพ เปรยีบเทยีบกบัวธิดีัง้เดมิ  
ทีร่ะดบัราคารบัซือ้ 1.35 บาทต่อกโิลกรมั 

159 

5-4 จุดคุม้ทุนในการทาํกาํไรของการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบดัง้เดมิและแบบวถิชีวีภาพ 
ภายใตส้ถานการณ์ความไมแ่น่นอนต่างๆ 

160 

5-5 สรุปผลการศกึษาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการแปรรปู
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัไทย 

164 

5-6 ปจัจยัและพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการจาํลองสถานการณ์การขนสง่ต่อเน่ือง 179 
5-7 ตน้ทุนคา่ขนสง่รวมและตน้ทนุคา่ขนสง่รวมทีล่ดลงจากการเพิม่ขบวนรถไฟต่อวนั 180 
5-8 ตน้ทุนคา่ขนสง่รวมทีเ่พิม่ขึน้จากความไมแ่น่นอนของการขนสง่ทางราง 181 
5-9 ปรมิาณและสดัสว่นของแป้งมนัสาํปะหลงัทีข่นสง่ทางรางและทางรถ 182 
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xvii 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกท่ี หน้า 
ง-1 รายละเอยีดของกลุม่ตวัอยา่งเกษตรกรทีไ่ดส้มัภาษณ์ จาํแนกตามพืน้ที ่ 249 
ง-2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดั 250 
ง-3 การรบัรู/้บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการปลกูมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 

จาํแนกตามจงัหวดั 
252 

ง-4 สภาพแวดลอ้มของการเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 254 
ง-5 พนัธุแ์ละการเตรยีมทอ่นพนัธุม์นัสาํปะหลงัของเกษตรกร 255 
ง-6 แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 257 
ง-7 แนวทางการปฏบิตัใินการเกบ็เกีย่วผลผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 262 
ง-8 ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงั รายภาค ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2543-2550 264 
ง-9 ราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัทีเ่ชือ้แป้ง 30% ตํ่าสดุในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 266 
ง-10 ราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัเหมารวมตํ่าสดุในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 268 
ง-11 เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัตํ่าสดุในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 270 
จ-1 จาํนวนตวัอยา่งเกษตรกรทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละจงัหวดั 281 
จ-2 จาํนวนขอ้มลูกบัระยะทางขนสง่ 282 
จ-3 ขอ้มลูจาํแนกตามระยะทางและการใชร้ถรบัจา้งขนสง่ 282 
จ-4 จาํนวนขอ้มลูคา่ขนสง่ระยะใกลด้ว้ยรถรบัจา้งจาํแนกตามจงัหวดัและประเภทรถ 283 
ฉ-1 ผลการตอบสนองของระดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์ 

จากการวางแผนกลยทุธค์วามรว่มมอืและการประสานงานของกจิการ 
294 

ฉ-2 ผลลพัธข์องคา่สมัประสทิธิข์องแบบจาํลอง OLRM จากการวเิคราะหข์อ้มลูความสมัพนัธ์
ระหวา่งการวางแผนกลยทุธค์วามรว่มมอืและการประสานงานของ 
กจิการ และระดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์

295 

ฉ-3 Response probabilities ของคาํถามที ่4.1.2 สาํหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ลอืกคาํตอบที่
แตกต่างกนัในคาํถามที ่2.15 

296 

ฉ-4 ผลของ Likelihood ratio test และ Goodness-of-fit tests 297 
ฉ-5 ผลการตอบสนองต่อคาํถามที ่2.5 และคาํถามที ่2.15 298 
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xviii 
 

สารบญัรปู 
 

รปูท่ี หน้า 
1-1 รอ้ยละของมลูคา่การสง่ออกผลติผลทางการเกษตรของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2551 2 
1-2 รอ้ยละของปรมิาณการสง่ออกผลติผลทางการเกษตรของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2551 3 
2-1 เขตการเกษตรทีเ่หมาะสมต่อการเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัดว้ยน้ําฝนตามธรรมชาต ิ 8 
2-2 พืน้ทีก่ารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัในประเทศไทย 9 
2-3 สถานการณ์การผลติมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยในชว่งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2542-2551 22 
2-4 ราคาหวัมนัสาํปะหลงัสดคละเฉลีย่รายเดอืนเฉลีย่ทัง้ประเทศ 22 
2-5 มลูคา่และสดัสว่นการสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 25 
2-6 ราคาภายในประเทศของผลติภณัฑม์นัเสน้และแป้งมนัสาํปะหลงัชัน้พเิศษเฉลีย่รายเดอืน 30 
2-7 ราคาสง่ออกของผลติภณัฑม์นัเสน้และแป้งมนัสาํปะหลงัชัน้พเิศษเฉลีย่รายเดอืน 30 
3-1 โซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศไทย 35 
3-2 ปรมิาณการสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัผา่นทา่เรอืต่างๆ 37 
3-3 แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องกจิกรรมภายในองคก์รและระหวา่งองคก์ร ภายใต ้

SCOR model 
43 

3-4 วธิกีารเกบ็เกีย่วหวัมนัสาํปะหลงัดว้ยเครือ่งมอืขดุหวัมนัสาํปะหลงัแบบดมัพ ์ 47 
3-5 การเกบ็เกีย่วผลติผลมนัสาํปะหลงั 48 
3-6 รถอแีต๋นทีใ่ชข้นสง่ผลติผลออกจากไร ่ 48 
3-7 หวัมนัสาํปะหลงัสดทีข่นสง่มาแปรรปู 50 
3-8 การชัง่น้ําหนกัรถบรรทุกทีล่านมนั/โรงงาน 50 
3-9 การถ่ายมนัสาํปะหลงัทีล่านมนั/โรงงาน 51 
3-10 รายละเอยีดของเครือ่งชัง่หาเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัดว้ยหลกัการแทนทีน้ํ่า 52 
3-11 ลกัษณะของเครือ่งชัง่หาเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัดว้ยหลกัการแทนทีน้ํ่า 53 
3-12 หวัมนัสาํปะหลงัทีเ่น่ากบัไมเ่น่า 53 
3-13 หวัมนัสาํปะหลงัทีม่สีว่นของตน้ปน และการจดัการก่อนการแปรรปูโดยโรงงาน 53 
3-14 ผลติภณัฑม์นัเสน้และผลติภณัฑม์นัอดัเมด็ 54 
3-15 การโมม่นัเสน้ดว้ยเครือ่งและการตากมนัเสน้ 55 
3-16 กระบวนการผลติมนัเสน้และมนัอดัเมด็ 56 
3-17 กระบวนการผลติแป้งมนัสาํปะหลงั 59 
3-18 แผนทีบ่รเิวณทา่ทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงั 62 
3-19 การขนถ่ายสนิคา้เทกองขึน้เรอืเดนิสมทุรทีท่า่ทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงั 63 
3-20 รถบรรทุกทีใ่ชใ้นการขนสง่แป้งออกจากโรงงาน 65 
3-21 การยกถุงแป้งออกจากรถเพือ่บรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร ์ 66 
3-22 การบรรจุแป้งเขา้ตูค้อนเทนเนอรท์ีโ่รงงาน 66 
3-23 การขนสง่ดว้ยตูค้อนเทนเนอรผ์า่นระบบราง 67 
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xix 
 

สารบญัรปู (ต่อ) 
 

รปูท่ี หน้า 
3-24 การขนสง่แป้งทางแมน้ํ่าดว้ยเรอืโป๊ะทีบ่รเิวณทา่เรอื 68 
3-25 กระบวนการผลติเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั 75 
3-26 ราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัสดเปรยีบเทยีบกบัราคารบัจาํนํา 88 
3-27 ขัน้ตอนการซือ้ขายสนิคา้เกษตรลว่งหน้า 90 
4-1 ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงัรายภาคในปีพ.ศ. 2543-2550 112 
4-2 ปรมิาณผลผลติและผลผลติต่อไรข่องประเทศต่างๆ ในปีพ.ศ. 2550 118 
4-3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีเ่พาะปลกูต่อปรมิาณผลผลติต่อไรใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ 119 
4-4 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่โดยแบง่ตามประเภทของรถในหน่วย 

บาทต่อตนั-กโิลเมตร 
127 

4-5 ลกัษณะทางธุรกจิของผูต้อบแบบสอบถาม 131 
4-6 การเพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 147 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสาํคญัและท่ีมาของปัญหาวิจยั 

 
ปจัจุบนัรฐับาลกําลงัให้ความสําคญักบัอุตสาหกรรมส่งออก ซึ่งมีอตัราการเติบโตสูงขึ้นทุกปี 

ประกอบกบัการทีป่ระเทศไทยไดม้กีารจดัทาํขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ี(Free Trade Agreements, FTAs) 
กบัหลายประเทศ ส่งผลใหภ้าคอุตสาหกรรมจําเป็นตอ้งมกีารปรบัตวั เพื่อรองรบัการขยายตวัดา้นการ
ส่งออกของประเทศ  นอกจากน้ี สถานการณ์การคา้ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทําให้
อุตสาหกรรมหลักต่างๆ ในประเทศต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิส ์ซึ่งส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการไทยยงัขาดการ
บรหิารจดัการทีด่ ีขาดการเชื่อมโยงกนัทัง้ระบบโซ่อุปทาน ทาํใหต้น้ทุนรวมในระบบสงู การบรหิารจดัการ
โซ่อุปทานและโลจสิตกิสท์ี่ดจีะช่วยเพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมส่งออก ช่วยใหป้ระเทศไทยไดเ้ปรยีบ
ทางการคา้ และนําไปสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  การศกึษาระบบการบรหิารจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสใ์น
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างจรงิจงั จะช่วยใหไ้ดม้าซึ่งแนวทางในการวางนโยบายเพื่อการปรบัปรุงและ
ส่งเสริมกิจกรรมโลจสิติกส์ให้สามารถรองรบัการเติบโตของอุตสาหกรรม และสามารถลดต้นทุนด้าน 
โลจสิตกิสแ์ละตน้ทุนรวมในระบบโซ่อุปทาน 

 
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรฐับาล นักวจิยั และสมาชกิเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัไทยดา้นการ

บรหิารจดัการโซ่คุณค่าและโลจสิตกิส ์(Thai Researchers’ Consortium of Value Chain Management 
and Logistics, Thai-VCML) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของภาครฐั ตระหนักดถีงึสถานการณ์การ
แข่งขนัทีก่ําลงัก่อตวัขึน้กบัภาคอุตสาหกรรม จงึไดร้่วมกนัทําโครงการวจิยัการจดัการโซ่อุปทานและโลจิ
สตกิส ์สําหรบัอุตสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ โดยไดร้บัทุนสนับสนุนการวจิยัจาก
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.)  โครงการวจิยัแต่ละโครงการมุ่งศกึษาเป็นรายอุตสาหกรรม 
และเน้นการเชื่อมโยงในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมทีศ่กึษาใหเ้กดิจุดแขง็ในอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 
เพื่อช่วยเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั และส่งเสรมิการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระดบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเขา้
ดว้ยกนั อนัจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเรว็ และตรงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้มากขึน้ รวมทัง้มตีน้ทุนในการผลติทีต่ํ่าลง 

 
อุตสาหกรรมผลิตผลทางการเกษตรเป็นหน่ึงในอุตสาหรรมหลกัที่กลุ่มนักวิจัยและสมาชิก

เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัไทยดา้นการบรหิารจดัการโซ่คุณค่าและโลจสิตกิสไ์ดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัทีจ่ะศกึษา
พฒันาระบบโซ่อุปทานและโลจสิตกิส ์  จากขอ้มูลการคา้ระหว่างประเทศของไทยในปีพ.ศ. 2551 ซึ่ง
รายงานโดยกระทรวงพาณิชย ์(ตารางที ่1-1 และรปูที ่ 1-1) พบวา่ ผลติผลทางการเกษตรทีม่มีลูค่าการ
สง่ออกมาก 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ยางพารา ขา้ว ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั ผลไม ้ และขา้วโพด ตามลาํดบั 
โดยผลติผลทางการเกษตรทีม่ปีรมิาณการส่งออกสงู 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ขา้ว ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั 
ยางพารา ผลไม ้และขา้วโพด ตามลาํดบั (ตารางที ่1-2 และรปูที ่1-2) 
 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

2 
 

ตารางที ่1-1 มลูคา่การสง่ออกของผลติผลทางการเกษตรของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2550-2551 

ผลติภณัฑ ์ 2550 2551 
ลา้นบาท ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ลา้นบาท ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

ยางพารา 194,338.73 5,639.98 223,628.25 6,791.73 
ขา้ว 119,215.43 3,467.43 203,218.72 6,204.07 
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั   48,552.24 1,404.46   47,765.08 1,455.63 
ผลไมส้ดแชเ่ยน็ แชแ่ขง็ และแหง้   13,200.08   383.91   13,589.29   415.70 
ขา้วโพด   3,537.69   103.07   7,197.94   216.77 
ผกัสดแชเ่ยน็ แชแ่ขง็ และแหง้   6,867.14   198.41   6,898.92   210.07 
อื่นๆ   16,784.56   485.92   16,566.40   504.05 
มลูคา่รวม 402,495.87 11,683.18 518,864.60 15,798.02 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์(2552) 
 

ยางพารา
43%

ข้าว
39%

ผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลัง

9%

ผลไม้
3%

ข้าวโพด
2%

ผัก
1%

อื่นๆ
3%

มูลค่าการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร
ของประเทศไทยในป 2551

 
 

รปูที ่1-1 รอ้ยละของมลูคา่การสง่ออกผลติผลทางการเกษตรของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2551 
ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์(2552) 
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ตารางที ่1-2 ปรมิาณการสง่ออกของผลติผลทางการเกษตรของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2550-2551 
หน่วย: ตนั 

ผลติภณัฑ ์ 2550 2551 
ขา้ว   9,192,517.55 10,216,042.58 
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั   7,241,458.94   5,228,408.16 
ยางพารา   2,965,877.67   2,832,071.10 
ผลไมส้ดแชเ่ยน็ แชแ่ขง็และแหง้    703,322.31    725,754.29 
ขา้วโพด    375,749.00    672,897.32 
ผกัสดแชเ่ยน็ แชแ่ขง็และแหง้    202,111.35    216,730.68 
อื่นๆ    513,732.50    462,845.53 
ปรมิาณการสง่ออกรวม 21,194,769.31 20,354,749.65 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์(2552) 
 

ยางพารา
14%

ข้าว
50%

ผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลัง

26%

ผลไม้
4%

ข้าวโพด
3%

ผัก
1%

อื่นๆ
2%

ปริมาณการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร
ของประเทศไทยในป 2551

 
 

รปูที ่1-2 รอ้ยละของปรมิาณการสง่ออกผลติผลทางการเกษตรของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2551 
ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์(2552) 

 
จากขอ้มูลขา้งต้น จะเหน็ไดว้่า กลุ่มผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัจดัเป็นกลุ่มผลติผลทางการเกษตร

หลกัอยา่งหน่ึงของประเทศไทย มปีรมิาณการสง่ออกสงูเป็นอนัดบั 2 รองจากขา้ว และมมีลูค่าการสง่ออก
สงูเป็นอนัดบั 3 รองจากยางพาราและขา้ว  ประเทศไทยสามารถเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัไดม้ากเป็นอนัดบั 
3 ของโลก รองจากประเทศไนจเีรยีและบราซลิ (สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ก) และเป็นผูส้ง่ออก
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก (FAOSTAT, 2009)  ในปีเพาะปลกู 2550/51 ประเทศ
ไทยมปีรมิาณผลผลติมนัสําปะหลงัสูงถงึ 25.57 ลา้นตนั (สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ก) ซึ่ง
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ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังยังมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากปริมาณความต้องการมัน
สําปะหลงัเพื่อใชใ้นประเทศและเพื่อการส่งออกยงัคงเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง  แต่ในปจัจุบนั ยงัไม่ได้มี
การศึกษาระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตผลน้ีอย่างจริงจัง ดังเช่นที่ได้
ดําเนินการไปแล้วในผลติผลทางการเกษตรอื่นๆ (เช่น ขา้ว ยางพารา และผลไม)้  ดงันัน้ คณะวจิยัจงึ
เลง็เหน็ความสําคญัทีจ่ะรเิริม่ศกึษาแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการบรหิารจดัการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมี
ประสทิธภิาพ สามารถลดตน้ทุนและลดการสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในโซ่อุปทาน เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของ
ผูเ้กีย่วขอ้งในโซ่อุปทาน ทุกราย ทุกหน่วยงาน รวมถงึการสง่เสรมิการร่วมมอืกนัในโซ่อุปทาน เพือ่นําไปสู่
การพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
 
1.2 วตัถปุระสงค ์

 
1) เพื่อแสดงโครงสรา้งการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและระบบโลจสิตกิสข์องอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์

มนัสาํปะหลงั 
 

2) เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการดําเนินงานของผูเ้กีย่วขอ้งในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
มนัสาํปะหลงั และเสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงาน 
 

3) เพื่อศกึษาการปรบัรูปแบบการขนส่งสาํหรบัระบบโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั และศกึษาแนวทางการปรบัปรุงประสทิธภิาพการขนสง่ 
 

1.3 ระเบียบวิธีวิจยั 
 
ระเบยีบวธิวีจิยัแบ่งเป็นสองแนวทาง แนวทางแรกเป็นการศกึษาการจดัการโซ่อุปทานสําหรบั

ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัในภาพรวม เพื่อหาแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงการบรหิารจดัการโซ่อุปทาน
สาํหรบัเกษตรกร องคก์ร หน่วยงาน หรอืผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้ง และแนวทางทีส่องเป็นการศกึษาการ
ขนสง่ดว้ยระบบขนสง่ต่อเน่ือง (Multimodal transportation systems) เพือ่ประโยชน์ในการปรบัรปูแบบ
การขนสง่ (Modal shift) เพือ่ลดตน้ทุนดา้นโลจสิตกิสส์าํหรบัผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

 
ในการศกึษาการจดัการโซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัน้ี จะดําเนินการศกึษาโซ่อุปทาน

ปจัจุบนัในทุกระดบัชัน้ (Echelons) โดยอาศยัการรวบรวมขอ้มลู ทัง้ขอ้มลูปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิร่วมกบัการ
เยีย่มชมไร่ของเกษตรกร หน่วยงาน และสถานประกอบการต่างๆ  ทําการสุ่มตวัอย่างและเกบ็ขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ และสมัภาษณ์เชงิลกึกบัเกษตรกรและบุคลากรในองค์กรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อศกึษาถงึ
สถานการณ์ วธิกีารดําเนินงาน และปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระบบปจัจุบนั (As-is system)  ขอ้มูลที่
รวบรวมไดจ้ะถูกนํามาวเิคราะหด์ว้ยหลกัการทางสถติ ิเพือ่ทดสอบสมมตฐิานการวจิยัต่างๆ รวมทัง้ใชเ้พื่อ
แสดงโครงสรา้งโซ่อุปทานและระบบโลจสิตกิสป์จัจุบนัของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั  จากนัน้จงึระบุตวัชีว้ดัที่
สามารถใชว้ดัประสทิธภิาพกจิกรรมโลจสิตกิสแ์ละการดําเนินงานในโซ่อุปทานของผูเ้กีย่วขอ้ง ซึ่งจากการ
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สรา้งโครงสรา้งโซ่อุปทานและระบบโลจสิตกิสป์จัจุบนัน้ี จะช่วยใหส้ามารถเหน็ภาพการดาํเนินงานไดอ้ยา่ง
ครอบคลุม สามารถศึกษาวิเคราะห์และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานใหม่ (To-be 
system) ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ได ้

 
นอกจากน้ี คณะวจิยัยงัได้นําเทคนิคการจําลองสถานการณ์ด้วยคอมพวิเตอร์ (Computer 

simulation modeling technique) มาประยุกตใ์ชใ้นการศกึษากจิกรรมโลจสิตกิส ์ดา้นการขนสง่ดว้ยระบบ
ขนส่งต่อเน่ือง  เทคนิคการจําลองสถานการณ์ดว้ยคอมพวิเตอร์เป็นเครื่องมอืทีส่ามารถใชจ้ําลองรูปแบบ
การดาํเนินงาน ในระบบงานปจัจุบนัและระบบใหม ่เพือ่ทดสอบเปรยีบเทยีบผลของการปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การดําเนินงานในแบบจําลองที่สร้างขึน้บนคอมพวิเตอร์ วเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลของการปรบัปรุงโดย
อาศยัหลกัทางสถติปิระกอบ เพือ่สรุปผลและนําเสนอแนวทางการปรบัปรุงการดาํเนินงานทีเ่หมาะสม ก่อน
จะนําไปดําเนินการจรงิ  การศกึษาจะเน้นทีก่ารเปลีย่นรูปแบบการขนส่งจากระบบถนนไประบบราง โดย
รวบรวมขอ้มลูต่างๆ จากการสมัภาษณ์บุคลากรในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งขอ้มลูทีร่วบรวมประกอบดว้ย 
ลกัษณะการดําเนินงานขนสง่ของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปจัจุบนั ทัง้ในระบบถนนและระบบราง ตน้ทุน
คา่ขนสง่ทีเ่กดิขึน้ ปญัหาและอุปสรรคของการขนสง่ ฯลฯ  เมือ่รวบรวมขอ้มลูแลว้ จงึทาํการวเิคราะหข์อ้มลู
การขนส่งด้วยระบบราง เปรียบเทียบกับการขนส่งด้วยระบบถนน พิจารณาแนวทางการปรับปรุง/
เปลีย่นแปลงการขนส่งดว้ยระบบรางในปจัจุบนั และวเิคราะห์เปรยีบเทยีบประโยชน์ทีน่่าจะไดร้บัจากการ
ปรบัปรุงระบบขนสง่ทางราง รวมถงึการเปลีย่นรปูแบบการขนสง่สาํหรบัผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากโครงการ 

 
1) ทราบถงึภาพรวมสถานการณ์ในปจัจุบนัของการบรหิารจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์อง

ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั สาํหรบัภาคเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม 
 

2) ไดม้าซึง่แนวทางการพฒันาและการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการจดัการโซ่อุปทานและ 
โลจสิตกิส ์สาํหรบัหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ 

 
3) ไดม้าซึง่ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการปรบัปรุงระบบการขนสง่ดว้ยระบบราง รวมถงึประโยชน์ทีจ่ะ

ไดร้บัจากการปรบัปรุงระบบ 
 
4) ไดม้าซึง่ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการขนสง่ทางถนน สาํหรบักลุม่ผลติผล

ทางการเกษตร 
 
โดยผลที่ได้รบัทัง้หมดน้ี สามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทย (พ.ศ. 2550-2554) ซึง่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2550 ใน
กลุม่อุตสาหกรรมผลติผลทางการเกษตร ดงัน้ี 
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ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ยทุธศาสตรก์ารเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส ์(Transport and 
Logistics Network Optimization) ไดแ้ก่ 

 
1) ทราบถงึแนวทางการพฒันาและการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบการจดัการโซ่อุปทานและ 

โลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 

2) ทราบถงึปญัหาและประโยชน์ทีไ่ดร้บัในเชงิเศรษฐศาสตร ์จากการพฒันาเครอืขา่ยโลจสิตกิส์
ดว้ยการเชือ่มโยงระบบการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบ รวมทัง้ทราบถงึแนวทางการจดัการการ
ขนสง่ทีเ่หมาะสม 
 

3) ลดตน้ทุนการขนสง่ และเพิม่ประสทิธภิาพในการตอบสนองต่ออุปสงค ์ดว้ยการปรบัปรุงเพิม่
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ 
 

4) สนบัสนุนการใชร้ปูแบบการขนสง่และวธิกีารจดัการการขนสง่ทีป่ระหยดัเชือ้เพลงิ 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 ข้อมลูพืน้ฐานของมนัสาํปะหลงั 

 
มนัสําปะหลงั (ชื่อวทิยาศาสตร์ Manihot esculenta Crantz) มชีื่อสามญัเรยีกไดห้ลายชื่อ 

แตกต่างตามทอ้งถิน่และภาษาทีใ่ช ้ ในภาษาองักฤษ เรยีกวา่ Cassava หรอื Tapioca แต่โดยทัว่ไป คาํวา่ 
Tapioca มกัจะใชแ้ทนผลติภณัฑท์ีท่ําจากมนัสาํปะหลงั  ในภาษาสเปน โดยประเทศแถบอเมรกิาใตแ้ละ
อเมรกิากลาง เรยีกวา่ Yuca  ในภาษาโปรตุเกส โดยประเทศบราซลิ เรยีกวา่ Mandioca  และในภาษา
ฝรัง่เศส โดยประเทศทวปีแอฟรกิาทีใ่ชภ้าษาฝรัง่เศสเป็นภาษาพดู เรยีกว่า Manioc (เจรญิศกัดิ,์ 2546)  
มนัสาํปะหลงัมถีิน่กําเนิดอยูใ่นเขตรอ้นของทวปีอเมรกิา  ต่อมาไดม้กีารขยายการเพาะปลกูไปสูแ่หล่งอื่นๆ 
จนทาํใหม้นัสาํปะหลงักลายเป็นพชือาหาร (พชืทีใ่หค้ารโ์บไฮเดรตสงู) ทีส่าํคญัเป็นอนัดบั 5 ของโลก รอง
จากขา้วสาล ีขา้วโพด ขา้ว และมนัฝรัง่  สาํหรบัประเทศไทย คาดว่าไดม้กีารนํามนัสาํปะหลงัจากประเทศ
มาเลเซยีเขา้มาปลูกในไทยเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2329 (ดนัย, 2537) โดยเริม่ปลูกเพือ่ใชท้ําแป้งและสาคูใน
ภาคใต ้ในระหว่างแถวของตน้ยางพารา  ต่อมาเมื่อมกีารขยายการเพาะปลูกยางพาราในเขตภาคใตม้าก
ขึน้ การปลกูมนัสาํปะหลงัในภาคใตจ้งึคอ่ยๆ ลดลง และแพรก่ระจายการเพาะปลกูไปยงัเขตภาคตะวนัออก
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากขึน้ (จรุงสทิธ์ และ อจัฉรา, 2547) จนกระทัง่ปจัจุบนั พบว่าไม่มกีาร
เพาะปลกูมนัสาํปะหลงัในภาคใตแ้ลว้ (สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ก) 

 
มนัสาํปะหลงัเป็นพชืเขตรอ้น สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมในการปลูก คอื เขตรอ้นช่วงบรเิวณเสน้

รุง้ที ่30 องศาเหนือ ถงึ 30 องศาใต ้และทีค่วามสงูระดบัน้ําทะเลจนถงึ 2,000 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 
สามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นดนิทุกชนิด แต่ชอบดนิร่วนปนทรายเพราะจะลงหวังา่ย สภาพอากาศทีเ่หมาะสม
คอืทีร่ะดบัอุณหภูม ิ10-35 องศาเซลเซยีส แต่อุณหภูมทิีเ่หมาะสมโดยเฉลีย่ต้องไม่ตํ่ากว่า 25 องศา
เซลเซยีส  ประเทศไทยมสีภาพแวดลอ้มและสภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการปลกูมนัสาํปะหลงัมากแห่ง
หน่ึงของโลก ดงัแสดงในรูปที ่2-1  ขอ้ดขีองมนัสําปะหลงัคอื เป็นพชืทีป่ลูกง่าย ทนแลง้ไดด้กีว่าพชือื่นๆ 
ตอ้งการการดูแลตํ่า มโีรคและศตัรพูชืรบกวนน้อย และสามารถปลูกไดผ้ลแมจ้ะปลูกในพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดม
สมบรูณ์ของดนิไมเ่พยีงพอ จงึทาํใหเ้กษตรกรนิยมปลกูมนัสาํปะหลงักนัมาก  พนัธุท์ีนิ่ยมปลกูในประเทศ
ไทยแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คอื พนัธุท์ีใ่ชป้ระดบั พนัธุท์ีใ่ชบ้รโิภคเป็นอาหารโดยตรง (พนัธุห์วาน) และพนัธุท์ี่
ใชใ้นอุตสาหกรรมแปรรปูต่างๆ (พนัธุข์ม) (จาํลอง, 2547) 
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รปูที ่2-1 เขตการเกษตรทีเ่หมาะสมต่อการเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัดว้ยนํ้าฝนตามธรรมชาต ิ
ทีม่า: FAO/GAEZ (2000) อา้งถงึโดย Biopact (2007) 
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รปูที ่2-2 พืน้ทีก่ารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัในประเทศไทย 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2550) 
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ปจัจุบนั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภาคทีม่กีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัมากทีสุ่ดในประเทศไทย 
โดยมพีืน้ทีเ่พาะปลกูเท่ากบั 4,242,124 ไร่ หรอืรอ้ยละ 54.73 ของพืน้ทีเ่พาะปลกูมนัสาํปะหลงัทัง้ประเทศ 
ใหผ้ลผลติ 13.71 ลา้นตนั หรอืร้อยละ 53.64 ของผลผลติมนัสําปะหลงัทัง้ประเทศ (สํานักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร, 2551ก)  รปูที ่2-2 แสดงภาพรวมของพืน้ทีเ่พาะปลกูมนัสาํปะหลงัในประเทศไทยและปรมิาณ
ผลผลติรายเดอืนในชว่งปี 2549/50 และตารางที ่2-1 แสดงพืน้ทีเ่พาะปลกู พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว และผลผลติของ
มนัสําปะหลงัในปีเพาะปลูก 2549/50 และ 2550/51 ในเขตจงัหวดัต่างๆ ที่มกีารเพาะปลูกมนัสําปะหลงั
มาก และมผีลผลติสงูเกนิ 1 ลา้นตนั 
 
ตารางที ่2-1 พืน้ทีเ่พาะปลูก พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยว และผลผลติของมนัสาํปะหลงัในปีเพาะปลูก 2549/50 และ 
2550/51 

จงัหวดั พืน้ทีเ่พาะปลกู (ไร)่ พืน้ทีเ่กบ็เกีย่ว (ไร)่ ผลผลติ (ตนั) 
2549/50 2550/51 2549/50 2550/51 2549/50 2550/51 

นครราชสมีา 1,938,345 1,978,454 1,876,954 1,896,546   7,017,931   6,516,532 
กาํแพงเพชร   423,890   448,306   413,939   422,573   1,550,202   1,513,657 
สระแกว้   382,720   389,938   368,085   372,664   1,356,761   1,288,672 
ชยัภมู ิ   401,460   399,012   382,359   383,730   1,345,139   1,305,066 
ชลบุร ี   303,180   310,288   291,871   295,786   1,202,509   1,084,647 
ฉะเชงิเทรา   307,206   316,275   298,089   304,288   1,138,104   1,098,175 
กาญจนบุร ี   306,993   314,580   297,217   300,434   1,114,564   1,065,940 
รวมทัง้ประเทศ 7,622,883 7,750,413 7,338,809 7,397,098 26,915,541 25,565,636 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ก) 
 

มนัสาํปะหลงัเป็นพชืทีข่ยายพนัธุด์ว้ยลาํตน้ ปลูกโดยคดัเลอืกตน้พนัธุท์ีส่มบรูณ์ สด ใหม่ อายุ 8-
12 เดอืน ปราศจากโรคและศตัรูพชื นํามาตดัเป็นท่อนพนัธุ์ ยาวประมาณ 20 เซนตเิมตร มจีํานวนตาไม่
น้อยกวา่ 5 ตา แลว้นําไปปกัในแปลงปลกูใหม้รีะยะปลกูทีเ่หมาะสม (กรมวชิาการเกษตร, 2545)  การทีม่นั
สําปะหลังขยายพันธุ์ด้วยลําต้น ทําให้การขยายพันธุ์เป็นไปอย่างล่าช้า เมื่อเทียบกับพืชไร่อื่นๆ ที่
ขยายพนัธุด์ว้ยเมลด็ การกระจายพนัธุท์ีด่ไีปสู่เกษตรกรจงึอาจล่าชา้และไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ การ
พฒันาวธิกีารขยายพนัธุม์นัสาํปะหลงัเพือ่ผลติทอ่นพนัธุท์ีด่แีละมคีุณภาพจงึจดัไดว้า่มคีวามสาํคญัมาก (จา
รนีิ, 2537)  พนัธุม์นัสาํปะหลงัทีผ่ลติเพือ่จาํหน่ายแก่โรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ดม้กีารสง่เสรมิและพฒันาขึน้
ในประเทศไทย (อจัฉรา และ จรุงสทิธ,์ 2537; มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศไทย, 2552ก; 
กรมวชิาการเกษตร, 2552; วรรณภา และคณะ, 2551) มดีงัน้ี 
 
พนัธุร์ะยอง 1 

- เป็นพนัธุ์พื้นเมอืงที่ให้ผลผลติสูงจากการทดลองเปรยีบเทียบผลผลติของพนัธุ์มนัสําปะหลงัที่
รวบรวมไดจ้ากทอ้งทีต่่างๆ ทัว่ประเทศและพนัธุท์ีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2500 
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- ในปีพ.ศ. 2518 กลุ่มนักวชิาการด้านมนัสําปะหลงัได้คดัเลอืกและตัง้ชื่อพนัธุ์มนัสําปะหลงัน้ีว่า 
“พนัธุร์ะยอง 1” และไดผ้ลติตน้พนัธุเ์พือ่แจกจา่ยใหเ้กษตรกร 

- ปจัจุบนัเกษตรกรไมนิ่ยมปลกู เน่ืองจากมพีนัธุใ์หม่ๆ  ทีด่กีวา่อยูม่ากมายหลายพนัธุ ์ซึง่พนัธุใ์หม่ๆ  
หลายพนัธุก์ไ็ดม้าจากการผสมพนัธุร์ะยอง 1 กบัพนัธุอ์ื่นๆ 

- ลกัษณะเดน่: 
o สามารถงอกไดด้ใีนทุกสภาพแวดลอ้มและทุกฤดกูาล 
o ลาํตน้ตัง้ตรงสงู ทาํใหส้ะดวกในการกาํจดัวชัพชืและการเกบ็ทอ่นพนัธุ ์
o ปรบัตวัไดด้กีบัสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

- ขอ้จาํกดั: 
o ปรมิาณเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งตํ่า 

 
พนัธุร์ะยอง 3 

- ไดจ้ากการนําเมลด็พนัธุ์ลูกผสมระหว่างพนัธุ์ Mmex 55 กบั Mven 307 มาคดัเลอืกในปีพ.ศ. 
2518 

- ลกัษณะเดน่: 
o ปรมิาณแป้งสงู 
o ตอบสนองต่อปุ๋ ยและพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์สงู 

- ขอ้จาํกดั: 
o ตน้เตีย้และแตกกิง่ ทาํใหไ้ดพ้นัธุน้์อย และปฏบิตัดิแูลรกัษายาก 
o หวัแหลมยาว เกบ็เกีย่วยากกวา่พนัธุร์ะยอง 1 
o ตอ้งการสภาพแวดลอ้มทีด่เีพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติด ี
o ทอ่นพนัธุเ์สือ่มความงอกเรว็ 

 
พนัธุร์ะยอง 60 

- เป็นพนัธุท์ีเ่กดิจากการผสมระหวา่งพนัธุ ์mcol 1684 กบัพนัธุร์ะยอง 1 ทีศ่นูยว์จิยัพชืไร่ระยอง ใน
ปีพ.ศ. 2524 

- ตัง้ชือ่พนัธุว์า่ “ระยอง 60” เพือ่เฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 60 
พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

- ลกัษณะเดน่: 
o เป็นพนัธุท์ีส่ะสมน้ําหนกัหวัสดไดเ้รว็ 
o อายเุกบ็เกีย่วสัน้ ใหผ้ลผลติสงู สามารถเกบ็เกีย่วไดต้ัง้แต่อาย ุ8 เดอืน 
o ทรงต้นสูงตรง แตกกิง่น้อย สะดวกในการปฏบิตัดิูแลรกัษา เก็บเกี่ยว และขนยา้ยต้น

พนัธุ ์
o ตน้พนัธุค์ุณภาพด ีอตัราขยายพนัธุส์งู 
o ตา้นทานปานกลางต่อโรคใบไหม ้
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- ขอ้จาํกดั: 
o เน้ือในหวัมสีขีาวครมี ทาํใหอ้าจถูกตดัราคา 
o เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งตํ่า โดยเฉพาะเมือ่เกบ็เกีย่วในฤดฝูน จะมเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งประมาณ 20% 

หรอืตํ่ากวา่ 

- ขอ้แนะนํา: 
o ฤดูปลูกที่เหมาะสม คอื ต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-มถุินายน) และปลายฤดูฝน (กนัยายน-

ตุลาคม) 
o ใหผ้ลผลติดใีนภาคตะวนัออก 

 
พนัธุศ์รีราชา 1 

- เป็นพนัธุท์ีเ่กดิจากการผสมระหวา่งพนัธุ ์MKU 2-162 กบัพนัธุร์ะยอง 1 ทีส่ถานีวจิยัศรรีาชา ในปี
พ.ศ. 2526 

- ลกัษณะเดน่: 
o มคีุณสมบตัคิลา้ยกบัพนัธุร์ะยอง 1 แต่มเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงูกวา่ 
o ขึน้ไดใ้นพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ตํ่า 

- ขอ้จาํกดั: 
o เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งไมส่งู  
o เน้ือในหวัมสีคีรมี ทาํใหอ้าจถูกตดัราคา 

 
พนัธุร์ะยอง 90 

- เป็นพนัธุท์ีเ่กดิจากการผสมระหวา่งพนัธุ ์CMC 76 กบัพนัธุ ์V 43 ทีศ่นูยว์จิยัพชืไร่ระยอง ในปี
พ.ศ. 2521 

- ตัง้ชื่อพนัธุ์ว่า “ระยอง 90” เพื่อร่วมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ใน
วโรกาสทีท่รงเจรญิพระชนมายคุรบ 90 พรรษา 

- ลกัษณะเดน่: 
o ผลผลติหวัสดสงู 
o เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงู และผลผลติมนัแหง้สงู 
o ตา้นทานต่อโรคใบไหม ้

- ขอ้จาํกดั: 
o ลําตน้มลีกัษณะโคง้ หากมกีารแตกกิง่ (เมื่อปลูกในสภาพดนิด)ี จะทําใหก้ารปฏบิตัดิูแล

รกัษาไดย้าก 
o หากปลกูในสภาพดนิด ีขนาดของหวัไมส่มํ่าเสมอ จงึไมเ่หมาะกบัการใชเ้ครือ่งขดุ 
o ตน้พนัธุ์เสื่อมคุณภาพเรว็ (แหง้เรว็) ในฤดูแลง้ เกบ็ไวไ้ดไ้ม่นาน ดงันัน้ เมื่อตดัตน้พนัธุ์

แลว้ควรรบีนําไปปลูก ไม่ควรเกบ็ไวน้านเกนิ 2 สปัดาห์ เพราะเปอร์เซ็นต์ความงอกจะ
ลดลง 
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- ขอ้แนะนํา: 
o ฤดปูลกูทีเ่หมาะสม คอื ตน้ฤดฝูน (พฤษภาคม-มถุินายน) 
o สามารถปลกูไดด้ทีัง้ในภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทีม่ดีนิคอ่นขา้งด ี
o ไมเ่หมาะสมกบัพืน้ทีท่ีพ่บการแพรร่ะบาดของแมลงหวีข่าว 
o ตอบสนองต่อปุ๋ ยและความอุดมสมบรูณ์ของดนิ จงึใหผ้ลผลติสงูในดนิทีด่หีรอืคอ่นขา้งด ี

 
พนัธุเ์กษตรศาสตร ์50 

- พฒันาโดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรมวชิาการ
เกษตร และศูนยเ์กษตรเขตรอ้นนานาชาต ิ(Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
CIAT) ทีส่ถานีวจิยัศรรีาชา ในปีพ.ศ. 2527 

- เกดิจากการผสมพนัธุร์ะหวา่งพนัธุร์ะยอง 1 กบัพนัธุร์ะยอง 90 
- ตัง้ชื่อพนัธุ์ว่า "เกษตรศาสตร์ 50" เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของการก่อตัง้มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร ์ในปีพ.ศ. 2536 
- ลกัษณะเดน่: 

o ใหผ้ลผลติหวัสดและเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงู 
o สามารถปลกูไดท้ัว่ประเทศ งอกด ีลาํตน้สงูใหญ่ หวัดก และหวัมลีกัษณะเป็นกลุม่ 
o สามารถเกบ็เกีย่วสะดวกโดยแรงงานคนเครือ่งขดุ 
o ตน้พนัธุเ์กบ็ไวไ้ดน้านถงึ 30 วนัหลงัจากตดัตน้ 
o ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ไดด้ ี

- ขอ้จาํกดั: 
o ในสภาพแวดลอ้มผดิปกต ิ จะมกีารแตกกิง่ ทําใหไ้ม่สะดวกต่อการปฏบิตัดิูแลรกัษา 

เชน่เดยีวกบัพนัธุร์ะยอง 90 
o เมื่อนําไปปลูกในสภาพดนิด ีจะทําใหล้ําตน้โต หกัลม้ง่าย ทําใหผ้ลผลติลดลงและขนาด

ของหวัไมส่มํ่าเสมอ จงึไมเ่หมาะกบัการใชเ้ครือ่งปลกู 

- ขอ้แนะนํา: 
o ควรเกบ็เกีย่วผลผลติเมือ่อาย ุ12 เดอืน หากเกบ็เกีย่วเรว็จะใหผ้ลผลติหวัสดตํ่ากวา่พนัธุ์

รบัรองพนัธุอ์ื่นๆ 
 
พนัธุร์ะยอง 5 

- เกดิจากการผสมระหว่างพนัธุ ์27-77-10 กบัพนัธุร์ะยอง 3 เมื่อปีพ.ศ. 2525 ทีศู่นยว์จิยัพชืไร่
ระยอง 

- ลกัษณะเดน่: 
o ผลผลติหวัสดสงู เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงูปานกลาง  
o มคีวามงอกของทอ่นพนัธุท์ีใ่ชป้ลกูด ีและตน้พนัธุอ์ยูร่อดจนถงึเวลาเกบ็เกีย่วสงูถงึ 93% 
o มเีสถยีรภาพ และมกีารปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดด้ ีทนแลง้ 
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- ขอ้จาํกดั: 
o พบอาการโรคใบไหมม้ากกวา่พนัธุอ์ื่นๆ แต่ไมรุ่นแรงถงึกบัทาํใหต้น้ตาย และไมม่ผีลต่อ

ผลผลติ 
o ใหผ้ลผลติตํ่า เมือ่ปลกูในดนิทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ตํ่า 

- ขอ้แนะนํา: 
o ฤดูปลูกที่เหมาะสม คอื ต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-มถุินายน) และปลายฤดูฝน (กนัยายน-

ตุลาคม) 
o สามารถปลกูไดด้ทีัง้ในภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
พนัธุร์ะยอง 72 

- เกดิจากการผสมพนัธุร์ะหวา่งพนัธุร์ะยอง 1 กบัพนัธุร์ะยอง 5 ในปีพ.ศ. 2533 ทีศ่นูยว์จิยัพชืไร่
ระยอง 

- เป็นพนัธุท์ีเ่หมาะสมทีจ่ะปลกูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปรบัตวัไดด้ใีนสภาพแวดลอ้มของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ลกัษณะเดน่: 
o ใหผ้ลผลติสงู โดยเฉพาะเมือ่ปลกูในสภาพดนิด ี
o ตน้พนัธุม์คีุณภาพด ี 
o ทนแลง้ มเีสถยีรภาพ ทอ่นพนัธุม์คีวามอยูร่อดถงึเกบ็เกีย่วสงูถงึ 92% 
o ทรงตน้ด ี ลําตน้ตัง้ตรง สงูใหญ่ แตกกิง่บา้งเลก็น้อยในระดบัทีส่งูจากโคนตน้ ตดัตน้ไว้

ปลกูไดง้า่ย สามารถทาํใหข้ยายพนัธุไ์ดม้ากขึน้ 
o ผลผลติสงู ตน้เจรญิเตบิโตเรว็ คลุมวชัพชืไดด้ ี 
o ตา้นทานต่อโรคใบจุด และตา้นทานปานกลางต่อโรคใบไหม ้

- ขอ้จาํกดั: 
o เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัตํ่า 
o ในการนําไปผลติมนัเสน้ ตอ้งตากแดดนานกวา่พนัธุอ์ื่นประมาณ 25% 
o ขนาดของหวัไมส่มํ่าเสมอ มกีา้นหวั หวัขาดงา่ย จงึไมเ่หมาะกบัการใชเ้ครือ่งขดุ 

- ขอ้แนะนํา: 
o ฤดูปลูกที่เหมาะสม คอื ต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-มถุินายน) และปลายฤดูฝน (กนัยายน-

ตุลาคม) 
o เมือ่ปลกูในภาคตะวนัออก ไมค่วรเกบ็เกีย่วในฤดฝูน เพราะอาจทาํใหม้แีป้งตํ่ากวา่ 20% 

 
พนัธุร์ะยอง 7 

- ไดจ้ากการผสมพนัธุข์องสายพนัธุแ์ม ่CMR31-71-25 กบัสายพนัธุพ์อ่ OMR29-20-118 ในปีพ.ศ. 
2535 ทีศ่นูยว์จิยัพชืไรร่ะยอง 
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- ลกัษณะเดน่: 
o ใหผ้ลผลติสูง ผลผลติมคีุณภาพสงู เปอร์เซน็ต์แป้งสูง โดยเฉพาะเมื่อปลูกในดนิดทีีม่ ี

ความชืน้สงู 
o ทอ่นพนัธุง์อกเรว็มาก ลงหวัเรว็ 
o ไมเ่กดิปญัหาตน้หกัลม้ ขนาดหวัใกลเ้คยีงกนั เรยีงเป็นชัน้รอบโคนตน้ 
o ปลกูปลายฤดฝูนไดด้ ีเน่ืองจากงอกเรว็ และมคีวามอยูร่อดสงู  
o เหมาะสําหรบัการใช้เครื่องขุดมนัสําปะหลงัตดิท้ายแทรกเตอร์ หรอืเครื่องขุดด้วยมอื 

เน่ืองจากไมม่กีา้นของหวั และมจีาํนวนหวัมากออกรอบโคนตน้ 
o ตน้พนัธุค์ุณภาพด ีทนแลง้ 

- ขอ้จาํกดั: 
o หากปลูกในดนิทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ตํ่า และประสบภาวะแลง้ยาวนาน จะทําใหล้ําตน้

แคระแกร็น ผลผลิตไม่สูง และเมื่อได้รบัน้ําฝนอีกครัง้ จะเกิดการแตกตาตามลําต้น
มากกวา่ในสภาพปกต ิทาํใหไ้ดป้รมิาณทอ่นพนัธุท์ีจ่ะนําไปปลกูลดลง 

o คอ่นขา้งอ่อนแอต่อไรแดงและโรคใบไหม ้
 
พนัธุร์ะยอง 9 

- เป็นพนัธุ์ที่ได้จากการผสมพนัธุ์ของสายพนัธุ์แม่ CMR31-19-23 กบัสายพนัธุ์พ่อ OMR29-20-
118 ในปีพ.ศ. 2535 ทีศ่นูยว์จิยัพชืไรร่ะยอง 

- ปลูกไดด้ใีนทุกแหล่งปลูกมนัสําปะหลงั ศกัยภาพในการใหผ้ลผลติขึน้อยู่กบัสภาพพืน้ที่และการ
ดแูลรกัษา 

- ลกัษณะเดน่: 
o เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งและผลผลติสงู  
o ตา้นทานโรค 
o เหมาะสมในการใชผ้ลติเอทานอล เน่ืองจากใหผ้ลผลติเอทานอลสงูทีท่กุอายเุกบ็เกีย่ว 
o ทรงตน้ด ีสงูตรง 
o เจรญิเตบิโตไดเ้รว็ในสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
o อตัราการขยายพนัธุส์งูกวา่ 1:8 

- ขอ้จาํกดั: 
o เมือ่ปลกูในสภาพดนิด ีจะทาํใหล้าํตน้โตมากและลงหวัชา้ 
o คอ่นขา้งอ่อนแอต่อไรแดง 

- ขอ้แนะนํา: 
o ควรเกบ็เกีย่วผลผลติเมือ่อายุ 12 เดอืน เน่ืองจากมเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงู แต่สะสมน้ําหนัก

ชา้ หากเกบ็เกีย่วเรว็จะใหผ้ลผลติหวัสดตํ่ากวา่พนัธุร์บัรองพนัธุอ์ื่นๆ 
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พนัธุเ์ขียวปลดหน้ี 

- คดัเลอืกจากการผสมขา้มระหวา่งระยอง 5 เป็นแม ่และ CMR29-20-118 เป็นพอ่ ในปีพ.ศ. 2535 
ทีศ่นูยว์จิยัพชืไรร่ะยอง 

- ลกัษณะเดน่: 
o มเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงู ใหป้รมิาณแป้ง และปรมิาณมนัแหง้สงู 
o ใหผ้ลผลติหวัสด ใกลเ้คยีงกบัพนัธุร์ะยอง 5 และเกษตรศาสตร ์50 
o ทนความแหง้แลง้ไดด้ ี

- ขอ้แนะนํา: 
o ควรเกบ็เกีย่วผลผลติเมือ่อายปุระมาณ 12 เดอืน หากเกบ็เกีย่วเรว็จะใหผ้ลผลติหวัสดตํ่า

กวา่พนัธุร์บัรองพนัธุอ์ื่นๆ 
 
พนัธุห้์วยบง 60 

- พฒันาโดยความร่วมมอืระหว่างมูลนิธสิถาบนัพฒันามนัสําปะหลงัแห่งประเทศไทยและภาควชิา
พชืไรน่า คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- เป็นลูกผสมระหว่างพนัธุ์เกษตรศาสตร์ 50 กบัพนัธุ์ระยอง 5 ในปีพ.ศ. 2534 และไดท้ําการคดั 
เลอืก ทดสอบ และเปรยีบเทยีบพนัธุ ์จนถงึปีพ.ศ. 2544 

- ตัง้ชื่อพนัธุ์ว่า “หว้ยบง 60” เพื่อฉลองวาระครบรอบ 60 ปีของการก่อตัง้มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์ในปีพ.ศ. 2546 

- ลกัษณะเดน่:  
o ใหผ้ลผลติสงู และปรมิาณแป้งในหวัสดสงู  
o แป้งมคีวามหนืดสงู เหมาะสาํหรบันําไปใชก้บัอุตสาหกรรมต่อเน่ืองไดห้ลายชนิด 
o ทนทานต่อความแหง้แลง้ไดด้ ี
o ทอ่นพนัธุแ์ขง็แรง เปอรเ์ซน็ตค์วามงอกและความอยูร่อดสงู 

- ขอ้จาํกดั: 
o หากปลกูในสภาพดนิด ีลาํตน้จะแตกกิง่มาก ลงหวัน้อย ขนาดหวัโตไมส่มํ่าเสมอ มกีา้น

หวั จงึไมเ่หมาะกบัการใชเ้ครือ่งขดุ 
- ขอ้แนะนํา: 

o เป็นมนัสาํปะหลงัพนัธุค์่อนขา้งใหม ่ควรทดลองปลูกเปรยีบเทยีบกบัพนัธุอ์ื่น ก่อนขยาย
ปรมิาณการปลกู 

o ไมค่วรเกบ็เกีย่วผลผลติเมือ่อายตุํ่ากวา่ 10 เดอืน 
 
พนัธุห้์วยบง 80 

- พฒันาโดยความร่วมมอืระหว่างมูลนิธสิถาบนัพฒันามนัสําปะหลงัแห่งประเทศไทยและภาควชิา
พชืไรน่า คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- เป็นลูกผสมระหวา่งพนัธุร์ะยอง 5 และพนัธุเ์กษตรศาสตร ์50 ณ สถานีวจิยัศรรีาชา จ.ชลบุร ีในปี
พ.ศ. 2535 
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- ตัง้ชื่อพนัธุ์ว่า “หว้ยบง 80” เพื่อเฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
80 พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

- ลกัษณะเดน่:  
o มแีป้งเฉลีย่สงูถงึ 27.3% ซึง่สงูกวา่พนัธุเ์กษตรศาสตร ์50 และหว้ยบง 60 
o ปรมิาณผลผลติหวัสดใกลเ้คยีงกบัพนัธุห์ว้ยบง 60 แต่สงูกวา่พนัธุเ์กษตรศาสตร ์50 
o มลีกัษณะทรงต้นสูง แตกกิง่น้อย ลําต้นค่อนขา้งตรง ทําให้สะดวกต่อการตดัเก็บท่อน

พนัธุ ์และสามารถปลกูไดถ้ี ่ทาํใหเ้พิม่จาํนวนตน้ต่อไรใ่หส้งูขึน้ได ้
- ขอ้จาํกดั: 

o เป็นมนัสําปะหลงัพนัธุ์ใหม่ ดงันัน้ ควรทดลองปลูกเปรยีบเทยีบกบัพนัธุ์อื่น ก่อนขยาย
ปรมิาณการปลกู 

o ไมค่วรเกบ็เกีย่วผลผลติเมือ่อายตุํ่ากวา่ 10 เดอืน 
 
ตารางที่ 2-2 แสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณผลผลติและเปอร์เซ็นต์แป้งของมนัสําปะหลงัพนัธุ์

ต่างๆ ทีไ่ดม้กีารรายงานไวโ้ดยมูลนิธสิถาบนัพฒันามนัสําปะหลงัแห่งประเทศไทย (2552ก) และกรม
วชิาการเกษตร (2552)  นอกจากน้ี ยงัมรีายงานการศกึษาเปรยีบเทยีบการทดสอบพนัธุ์มนัสําปะหลงั
ต่างๆ อกีมาก เชน่ สมพงษ์ (2537) และ โอภาสและคณะ (2549) เป็นตน้ ผูท้ีส่นใจสามารถศกึษาเพิม่เตมิ
ไดจ้ากเอกสารดงักลา่ว 

 
2.2 การใช้ประโยชน์จากมนัสาํปะหลงั 

 
มนัสาํปะหลงัเป็นพชืทีส่ามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย ทัง้ในรูปของการบรโิภคสด และ

ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการแปรรปูแลว้  ทุกสว่นของตน้มนัสาํปะหลงัสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้สิน้  ในสว่น
ของหวัมนัสาํปะหลงัสด สามารถนํามาใชเ้ป็นอาหารมนุษยโ์ดยตรง หรอืนํามาผลติเป็นแป้งเพือ่แปรรปูเป็น
อาหารชนิดต่างๆ สามารถนํามาใชเ้ป็นอาหารสตัว์ และส่งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภณัฑจ์ากมนั
สําปะหลงั  ในส่วนของใบ สามารถนํามาใชเ้ป็นอาหารมนุษย ์และเป็นอาหารสตัวท์ัง้ในรูปของใบสดและ
ตากแหง้ป่นผสม  ส่วนของลําต้น นิยมนํามาใชเ้ป็นท่อนพนัธุ์สําหรบัการเพาะปลูก และสามารถนําไปใช้
เป็นอาหารสตัว์ได้  ส่วนของเมลด็ สามารถนําไปสกดัน้ํามนัเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาได ้ การใชม้นั
สาํปะหลงัในอุตสาหกรรมการแปรรูปต่างๆ (พวงเพชร, 2547; กลา้ณรงค ์และ เกื้อกูล, 2548) จําแนกได้
ดงัน้ี 
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ตารางที ่2-2 การเปรยีบเทยีบการพฒันาพนัธุม์นัสาํปะหลงั 

พนัธุ ์ ปีทีเ่ริม่พฒันา ปีทีแ่นะนําพนัธุ ์ ปรมิาณผลผลติ (ตนัต่อไร)่ ปรมิาณแป้ง (%) 
ระยอง 1 - 2518 3.22 ฤดฝูน: 18.3% 

ฤดแูลง้: 24.0% 
ระยอง 3 2518 2526 2.73 ฤดฝูน: 23% 

ฤดแูลง้: 28% 
ระยอง 60 2524 2530 3.52 

4.2* 
18.5% 
ฤดฝูน: 20%* 
ฤดแูลง้: 24%* 

ศรรีาชา 1 2526 2533 N/A 21.9% 
ระยอง 90 2521 2534 3.65 

3.81* 
23.7% 
ฤดฝูน: 24%* 
ฤดแูลง้: 25-27%* 

เกษตรศาสตร ์50 2527 2535 5.4 
4.4* 

25.0% 
ฤดฝูน: 23%* 
ฤดแูลง้: 28%* 

ระยอง 5 2525 2537 4.02 
4.4* 

22.3% 
ฤดฝูน: 22.7%* 
ฤดแูลง้: 27-29%* 

ระยอง 72 2533 2543 5.09 20.0% 
ฤดฝูน: 20-22%* 
ฤดแูลง้: 24%* 

ระยอง 7* 2535 2548 6.08* 27.7%* 
ฤดฝูน: 23%* 
ฤดแูลง้: 27-29* 

ระยอง 9* 2535 2549 4.9* ฤดฝูน: 24%* 
ฤดแูลง้: 28-31%* 

พนัธุเ์ขยีวปลดหน้ี* 2535 N/A 4.77* ฤดฝูน: 25.8%* 
ฤดแูลง้: 29-32%* 

หว้ยบง 60 2534 2548 5.8 25.5% 
หว้ยบง 80 2535 2552 5.5 27.3% 

ทีม่า: มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย (2552ก) และ *กรมวชิาการเกษตร (2552) 
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2.2.1 อตุสาหกรรมการแปรรปูมนัสาํปะหลงั 
 
อุตสาหกรรมมนัเสน้ (Cassava chips) ผลติโดยนําหวัมนัสาํปะหลงัสดเขา้เครือ่งโมม่นัเสน้ เพือ่ให้

กลายเป็นชิน้เลก็ๆ จากนัน้นําไปตากแดดใหแ้หง้ มนัเสน้ทีไ่ดจ้ะนําไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติมนัอดัเมด็ 
อาหารสตัว ์หรอืเอทานอลต่อไป 

 
อุตสาหกรรมมนัอดัเมด็ (Cassava pellets) เป็นการนํามนัเสน้มาแปรรูป เพื่อลดขนาดและ

ปรมิาตรลง เพือ่ประโยชน์ในการลดค่าใชจ้่ายในการขนสง่ มนัอดัเมด็ทีไ่ดจ้ะนําไปจาํหน่ายเป็นอาหารสตัว์
ต่อไป 

 
อุตสาหกรรมแป้งมนัสําปะหลงั ซึ่งในทีน้ี่ หมายถงึ แป้งดบิ (Native starch) ซึ่งเป็นแป้งมนั

สาํปะหลงัทีส่กดัจากหวัมนัสาํปะหลงัสด และยงัไม่มกีารดดัแปร แป้งมนัสาํปะหลงัดบิน้ีสามารถนําไปใช้
บรโิภคโดยตรง และใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติและแปรรปูผลติภณัฑอ์ื่นๆ 

 
อุตสาหกรรมการผลติเอทานอล (Ethanol) หรอื เอทลิแอลกอฮอล ์ (Ethyl alcohol) ผลติโดยการ

ยอ่ยสลายแป้งในหวัมนัสาํปะหลงัสดหรอืมนัเสน้ใหเ้ป็นน้ําตาลกลโูคส แลว้นําไปหมกัโดยยสีต ์เพือ่เปลีย่น
กลูโคสเป็นแอลกอฮอล ์จากนัน้ นําไปกรองและกลัน่เพื่อใหไ้ดแ้อลกอฮอลไ์รน้ํ้า หรอื แอลกอฮอลบ์รสิุทธิ ์
99.5%  ปจัจุบนั มคีวามต้องการนําเอทานอลที่ผลติขึน้น้ีไปใชผ้สมน้ํามนัเบนซนิ (Gasohol) หรอืน้ํามนั
ดเีซล (Diesohol) เพือ่ลดปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิโดยรวม 
 
2.2.2 อตุสาหกรรมท่ีใช้แป้งมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถดิุบหลกัในการแปรรปู 

 
อุตสาหกรรมแป้งดดัแปร (Modified starch) เป็นการนําแป้งดบิมาปรบัปรุงคุณสมบตัใิหเ้หมาะสม

กบัการนําไปใชง้านในอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ที่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร และไม่ใช่อาหาร  การปรบัปรุง
คุณสมบัติน้ีทําได้โดยนําแป้งดิบไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของแป้ง เช่น 
Degradation หรอื Conversion ซึง่ทาํใหค้วามเหนียวของแป้งลดลง  Pregelatinization ซึง่ทาํใหแ้ป้งมี
คุณสมบตัเิป็นกาวทนัทเีมือ่ถูกน้ําเยน็  Derivatives ซึง่เป็นการใชส้ารเคมใีนการเปลีย่นโมเลกุลของแป้ง 
เป็นตน้ 

 
อุตสาหกรรมสาคู (Sago) ผลติโดยนําแป้งมาขึน้รูป โดยใชเ้ครื่องเขย่าใหจ้บักนัเป็นกอ้น เป็น

เมด็ๆ จากนัน้ รอ่นเพือ่คดัขนาด แลว้นําไปอบแหง้ 
 
อุตสาหกรรมผงชูรส หรอื โมโนโซเดยีมกลูตาเมต (Monosodium glutamate) โดยแป้งมนั

สําปะหลงัจะถูกนํามาย่อยเป็นน้ําตาลกลูโคสดว้ยเอนไซม ์แลว้นําไปหมกัร่วมกบัแบคทเีรยีบางชนิดและ
อาหารอื่นๆ จนไดท้ี ่จากนัน้นําไปทาํปฏกิรยิากบัโซดาไฟใหต้กผลกึเป็นผงชรูส 
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อุตสาหกรรมไลซนี (L-lysine)  ในกระบวนการผลติแอล-ไลซนี อนัเป็นกรดอะมโินทีจ่าํเป็นต่อการ
ใชส้รา้งโปรตนีของสตัว ์ซึ่งสตัวไ์ม่สามารถสงัเคราะห์ไดเ้องนัน้ แป้งมนัสาํปะหลงัจะถูกนํามาเปลีย่นเป็น
น้ําตาลกลูโคสดว้ยเอนไซมบ์างชนิด เพื่อใชเ้ป็นแหล่งคาร์บอนในการเพาะเลี้ยงจุลนิทรยี์ที่สามารถผลติ
แอล-ไลซนีได ้ แอล-ไลซนีทีผ่ลติขึน้จะนําไปใชผ้สมอาหารสตัวเ์พือ่ปรบัปรุงคุณภาพของอาหาร 

 
อุตสาหกรรมสารใหค้วามหวาน ไดแ้ก่ กลูโคสเหลว (Glucose syrup) กลูโคสผง (Dextrose 

monohydrate) กลโูคสผงแหง้ (Dextrose anhydrous) ซอรบ์ติอล (Sorbitol) และไฮฟรกัโตส (Hifructose) 
แป้งมนัสําปะหลงัจะถูกย่อยให้เล็กลงเป็นหน่วยของน้ําตาลต่างๆ เพื่อนําไปใช้อุตสาหกรรมอื่น เช่น 
อุตสาหกรรมขนมหวาน ลกูกวาด ยาสฟีนั และยา 

 
พลาสตกิทีส่ลายไดท้างชวีภาพ (Biodegradable plastic) โดยนําแป้งมนัสําปะหลงัมาผลติเป็น

ภาชนะใสอ่าหารต่างๆ เพือ่ชว่ยลดมลภาวะเป็นพษิแก่สิง่แวดลอ้ม 
 
สารดูดน้ํา หรอื โพลเิมอรด์ูดซมึน้ํามาก (High water absorbing polymer) ซึง่ผลติจากแป้งมนั

สาํปะหลงั เป็นโพลเิมอรท์ีส่ามารถดดูซมึของเหลวไดต้ัง้แต่ 15 เท่าจนถงึหลายรอ้ยเท่าของน้ําหนักตนเอง 
นิยมใชใ้นดา้นอนามยัทางการเพทย ์

 
ไซโคลเดกซ์ตรนิ (Cyclodextrin) เป็นผลติภณัฑท์ีนํ่ามาใชใ้นการรกัษาสภาพรส กลิน่ ลดการ

ระเหย เพิม่ความเสถยีรและเพิม่การละลายของสารบางชนิด และใชก้ําจดัสารทีไ่มต่อ้งการออกจากระบบ 
สามารถนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ ไดห้ลากหลาย 

 
2.2.3 อตุสาหกรรมท่ีใช้แป้งมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถดิุบประกอบ 

 
อุตสาหกรรมสิง่ทอ โดยการนําแป้งดดัแปรไปเคลอืบเสน้ใยผา้ใหล้ื่นและเรยีบ ช่วยใหเ้สน้ดา้ยไม่

ตดิกนั และทาํใหพ้มิพล์ายไดส้มํ่าเสมอ โดยจะใชแ้ป้งในปรมิาณประมาณรอ้ยละ 1 ของน้ําหนกัดา้ย 
 
อุตสาหกรรมกระดาษ ใชเ้ป็นตวัประสานและเคลอืบกระดาษ ช่วยใหก้ระดาษเรยีบ โดยจะใชแ้ป้ง

ในปรมิาณประมาณรอ้ยละ 5 ของน้ําหนกักระดาษ 
 
อุตสาหกรรมไมอ้ดัและกาว แป้งมนัสาํปะหลงัจะถูกนํามาผสมกบัสารเคมต่ีางๆ เพือ่ทาํกาว ซึง่ใน

การผลติไมอ้ดั จะตอ้งมกีารใชก้าวในการประกบไมใ้หต้ดิกนั  ไมอ้ดั 1 แผน่จะมแีป้งประมาณ 0.4 กโิลกรมั 
 
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ ใชแ้ป้งเป็นตวัทําใหเ้หนียว สรา้งลกัษณะเงาวาว ใชเ้พิม่ความ

ขน้ เพิม่ปรมิาณหรอืลดตน้ทุนการผลติ และใชท้าํใหอ้าหารคงสภาพตามทีต่อ้งการ 
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2.3 สถานการณ์ปัจจบุนัของตลาดผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 
มนัสาํปะหลงัเป็นพชืทีท่าํรายไดก้บัประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก  ในปีพ.ศ. 2551 ผลติภณัฑม์นั

สาํปะหลงัมมีลูคา่การสง่ออกสงูเป็นอนัดบั 3 ในกลุ่มผลติผลทางการเกษตร รองจากยางพาราและขา้ว โดย
มมีลูคา่การสง่ออก 47,765.08 ลา้นบาท (กระทรวงพาณิชย,์ 2552) และมสีดัสว่น GDP ในภาคการเกษตร 
เท่ากบัรอ้ยละ 1.8 (สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ข)  ประเทศไทยสามารถผลติมนัสําปะหลงัได้
มากเป็นอนัดบั 3 ของโลก (ผลติได้ร้อยละ 11.58 ของผลผลติทัง้โลก) รองจากไนจเีรยี (ผลติได้รอ้ยละ 
20.05 ของผลผลติทัง้โลก) และบราซลิ (ผลติไดร้อ้ยละ 11.97 ของผลผลติทัง้โลก) (สํานักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร, 2551ก; FAO, 2009) และเป็นผูส้ง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก 
โดยมสี่วนแบ่งการตลาดสูงถงึรอ้ยละ 70 ในตลาดโลก (สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ข) ทัง้น้ี
เน่ืองจากประเทศทีเ่พาะปลูกมนัสาํปะหลงัมากหลายประเทศมปีรมิาณการบรโิภคในประเทศสงู  ตารางที ่
2-3 และรปูที ่2-3 แสดงถงึภาพรวมของสถานการณ์การผลติมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่
ผา่นมา และรูปที ่ 2-4 แสดงถงึราคาหวัมนัสาํปะหลงัสดคละเฉลีย่รายเดอืน เฉลีย่ทัง้ประเทศ ตัง้แต่เดอืน
มกราคม พ.ศ. 2542 ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2551 

 
ตารางที ่2-3 สถานการณ์การผลติมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยในชว่งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2542-2551 
ปี เน้ือทีเ่พาะปลกู 

(ลา้นไร)่ 
เน้ือทีเ่กบ็เกีย่ว 

(ลา้นไร)่ 
ผลผลติ 
(ลา้นตนั) 

ผลผลติต่อไร ่
(ตนัต่อไร)่ 

ราคาทีเ่กษตรกรขายได ้
(บาทต่อกโิลกรมั) 

2542 7.200 6.659 16.507 2.479 0.91 
2543 7.406 7.068 19.064 2.697 0.63 
2544 6.918 6.558 18.396 2.805 0.69 
2545 6.224 6.176 16.868 2.731 1.05 
2546 6.435 6.386 19.718 3.087 0.93 
2547 6.757 6.608 21.440 3.244 0.80 
2548 6.524 6.162 16.938 2.749 1.33 
2549 6.933 6.693 22.584 3.375 1.29 
2550 7.623 7.339 26.916 3.668 1.18 
2551 7.750 7.397 25.566 3.456 1.73 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ก) 
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(ก) เน้ือทีเ่พาะปลกูและเกบ็เกีย่ว (ข) ปรมิาณผลผลติรวม 
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(ค) ปรมิาณผลผลติต่อไรเ่ฉลีย่ (ง) ราคาเฉลีย่ทีเ่กษตรกรขายได ้

 
รปูที ่2-3 สถานการณ์การผลติมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยในชว่งตัง้แต่ปีพ.ศ. 2542-2551 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ก) 
 
 

 
 
รปูที ่2-4 ราคาหวัมนัสาํปะหลงัสดคละเฉลีย่รายเดอืนเฉลีย่ทัง้ประเทศ 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2552) 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

23 
 

จากตารางที่ 2-3 และรูปที่ 2-3 จะเหน็ไดว้่า ประเทศไทยมพีื้นที่เพาะปลูกและเกบ็เกี่ยวมนั
สาํปะหลงัประมาณ 6-7 ลา้นไร่ ซึง่ภาครฐักต็อ้งการทีจ่ะควบคุมพืน้ทีก่ารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัใหค้งทีอ่ยู่
ในชว่งดงักล่าว เช่นเดยีวกบัพชือื่นๆ ยกเวน้ปาลม์น้ํามนัทีภ่าครฐัมนีโยบายสนับสนุนขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู
ใหม้ากขึน้ เพื่อใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการใช ้ แต่จากการทีป่ระเทศไทยไดม้กีารสนับสนุนการวจิยัดา้น
เทคโนโลยกีารผลติมนัสําปะหลงั เช่น การปรบัปรุงพนัธุ์ และการวจิยัดา้นดนิ ปุ๋ ย การอนุรกัษ์ความอุดม
สมบูรณ์ของดนิ ฯลฯ อย่างต่อเน่ือง จงึทําใหเ้กษตรกรสามารถผลติมนัสําปะหลงัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ ปรมิาณผลผลติต่อไร่และปรมิาณผลผลติรวมจงึมแีนวโน้มสูงขึน้เรื่อยๆ แมว้่าพืน้ทีเ่พาะปลูกและ
เกบ็เกี่ยวจะมไิดเ้ปลี่ยนแปลงมากนัก  ซึ่งภาครฐัและภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งกย็งัคงมุ่งสนับสนุนการวจิยั
พฒันาพนัธุ์และเทคโนโลยกีารผลติมนัสําปะหลงัต่อไป ทัง้น้ีเพื่อเพิม่ปรมิาณผลผลติต่อไร่และปรมิาณ
ผลผลติรวมใหม้ากเพยีงพอต่อความตอ้งการใชภ้ายในประเทศและการสง่ออกทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง 
 

สาํหรบัราคาทีเ่กษตรกรขายได ้(ตารางที ่2-3 รปูที ่2-3(ง) และรปูที ่2-4) จะเหน็ไดว้า่ ในช่วงสบิปี
ทีผ่า่นมา ราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ โดยในช่วงตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมพ.ศ. 
2550 จนถงึเดอืนเมษายนพ.ศ. 2551 ราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดไดเ้พิม่สูงขึน้มากเป็นประวตักิารณ์  
ในเดอืนเมษายนพ.ศ. 2551 ราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดคละเฉลีย่รายเดอืน เฉลีย่ทัง้ประเทศ ไดเ้พิม่สงู
ถงึ 2.23 บาทต่อกโิลกรมั และในชว่งเวลาดงักล่าวไดม้รีายงานวา่ ราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดทีเ่ชือ้แป้ง 
30% ในบางพืน้ทีไ่ดเ้พิม่ขึน้สงูสดุถงึ 2.65 บาทต่อกโิลกรมั (สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, 2552ก) ซึง่การ
เพิม่ขึน้ของราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดในช่วงปีพ.ศ. 2550-2551 น้ี น่าจะเป็นสาเหตุหลกัทีท่ําใหพ้ืน้ที่
การเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัในชว่งเวลาดงักลา่วเพิม่ขึน้จากปีเพาะปลกูก่อนหน้า 

 
หวัมนัสําปะหลงัสดที่ผลติได้ (ประมาณ 26-27 ล้านตนัต่อปี) จะถูกนําไปใชแ้ปรรูปเป็นแป้งมนั

สําปะหลงั (แป้งดบิและแป้งดดัแปร) ประมาณร้อยละ 55  ส่วนที่เหลอืจะนําไปผลติเป็นมนัเสน้และมนั
อดัเมด็ ประมาณรอ้ยละ 45 และมกีารนําไปใชผ้ลติเป็นเอทานอลเพยีงเลก็น้อย (ประมาณไมเ่กนิรอ้ยละ 1)  
แป้งมนัสําปะหลงัทีผ่ลติขึน้จะใชบ้รโิภคในประเทศเพยีงประมาณรอ้ยละ 35 ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 65 จะ
ถูกส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆ ทัว่โลก ตลาดที่สําคัญของแป้งมันสําปะหลังไทย คือ ญี่ปุ่น จีน 
อนิโดนีเซีย ไต้หวนั มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ สงิคโปร์ และฮ่องกง  สําหรบัมนัเส้นและมนัอดัเมด็จะใช้
บรโิภคในประเทศประมาณรอ้ยละ 20 ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 80 จะถูกสง่ออก โดยมตีลาดทีส่าํคญั คอื จนี 
(สาํนกัสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร, 2550; วรรณภา และคณะ, 2551) 

 
ในปีพ.ศ. 2551 อุทยั และคณะ (2552) จากสถาบนัสุวรรณวาจกกสกิจิเพือ่การคน้ควา้และพฒันา

ปศุสตัว์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม ไดจ้ดัทํารายงานการศกึษา
การตลาดการค้ามนัสําปะหลงัในประเทศ พบว่า สามารถประมาณการความต้องการใช้ผลติภณัฑ์มนั
สาํปะหลงัในประเทศไดด้งัแสดงในตารางที ่2-4 
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ตารางที ่2-4 ประมาณการความตอ้งการใชผ้ลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศ 
 
(ก) แป้งมนัสาํปะหลงั 

อุตสาหกรรม ปรมิาณ (ตนัต่อปี) 
กระดาษ ประมาณ 

264,000-300,000 
ตนัต่อปีต่ออุตสาหกรรม 

กาว 
สารใหค้วามหวาน 
ผงชรูส 
ไลซนี 120,000-164,000 
ขนมขบเคีย้ว 33,600-38,400 
วุน้เสน้ 16,800-19,200 
ไมอ้ดั 12,000-14,400 
สิง่ทอ 9,600-12,000 
ยา 10,000 
ก๋วยเตีย๋ว 8,800 
วสัดุยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ 400 
รวม 1,267,200-1,467,200 

 

(ข) หวัมนัสด 

อุตสาหกรรม ปรมิาณ (ตนัต่อปี) 
เอทานอล 90,000-120,000 

 
 
(ค) มนัเส้น 

อุตสาหกรรม ปรมิาณ (ตนัต่อปี) 
อาหารสตัว ์ 1,872,756 
กรดมะนาว    80,000 
รวม 1,952,756 

 

 
ทีม่า: อุทยัและคณะ (2552) 

 
สาํหรบัตลาดสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั ในปีพ.ศ. 2551 ประเทศไทยไดส้ง่ออกผลติภณัฑม์นั

สาํปะหลงัมากกว่า 5 ลา้นตนัไปยงัประเทศต่างๆ กวา่ 120 ประเทศทัว่โลก คดิเป็นมลูค่าการสง่ออกรวม 
1,412 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (กระทรวงพาณิชย,์ 2552)  รูปที ่ 2-5 แสดงมูลค่าและสดัส่วนการส่งออก
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 จาํแนกตามผลติภณัฑ ์และจาํแนกตามประเทศผูนํ้าเขา้ และตาราง
ที ่ 2-5 แสดงปรมิาณและมูลค่าการส่งออกผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัในปีพ.ศ. 2551  ในผลติภณัฑม์นั
สาํปะหลงัทัง้หมดน้ี แป้งและแป้งดดัแปร (หรอืโมดฟิายดส์ตารช์) จะเป็นผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าการสง่ออกสงู
ทีสุ่ด โดยมมีลูค่าการส่งออกรวมถงึ 874 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 61.90 ของมลูค่าการ
ส่งออกผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัทัง้หมด โดยมปีรมิาณการส่งออกรวม 1,933 ลา้นตนั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
37.63 ของปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทัง้หมด  ส่วนผลิตภัณฑ์หลักที่ส่งออกอีก 2 
ผลติภณัฑ ์คอื ผลติภณัฑม์นัเสน้และมนัอดัเมด็ มปีรมิาณการส่งออก 1,202 ลา้นตนัและ 1,564 ลา้นตนั 
ตามลําดบั แต่เน่ืองจากผลติภณัฑ์ทัง้สองน้ีมมีูลค่าต่อหน่วยตํ่ากว่าผลติภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงั ทําให้มี
มลูคา่การสง่ออกเพยีงรอ้ยละ 14.07 และ 18.88 ตามลาํดบั  รปูที ่2-6 และ 2-7 แสดงราคาภายในประเทศ
และราคาส่งออกของผลติภณัฑม์นัเสน้และแป้งมนัสําปะหลงัชัน้พเิศษเฉลีย่รายเดอืน ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2547 ถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2552 

 
จากความตอ้งการใชผ้ลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศและเพือ่การสง่ออกดงักล่าว นายเจน วงศ์

บุญสนิ นายกสมาคมการคา้มนัสาํปะหลงัไทย (ปีพ.ศ. 2550-2551) ไดป้ระมาณการความตอ้งการหวัมนั
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สําปะหลงัสดในปีพ.ศ. 2552 ไวว้่า จะมคีวามตอ้งการใชห้วัมนัสดในอุตสาหกรรมต่างๆ รวม 34 ลา้นตนั 
(ตารางที ่2-6) และไดค้าดการณ์ปรมิาณผลผลติหวัมนัสดไวว้่าจะมมีากกว่า 30 ลา้นตนั ซึ่งยงัไม่เพยีงพอ
ต่อความตอ้งการใชใ้นอุตสาหกรรม (วรรณภา และคณะ, 2551)  ดงันัน้ จงึจะตอ้งมกีารส่งเสรมิใหค้วามรู้
ดา้นเทคโนโลยกีารผลติมนัสาํปะหลงัแก่เกษตรกร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและปรมิาณผลผลติต่อไร่
ใหส้งูขึน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรมต่อไป 
 
 
(ก) มลูค่าการส่งออก  
จาํแนกตามผลิตภณัฑ ์

ผลติภณัฑ ์ มลูคา่ 
(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

รอ้ยละ 

แป้ง   454.87  32.21 
แป้งดดัแปร   419.30  29.69 
มนัอดัเมด็   266.59  18.88 
มนัเสน้   198.67  14.07 
อื่นๆ   72.83   5.16 
รวม 1,412.25 100.00 

 

 

 
(ข) มลูค่าการส่งออก  
จาํแนกตามประเทศผูนํ้าเข้า 

ประเทศ มลูคา่ 
(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

รอ้ยละ 

จนี   330.53  23.40 
ญีปุ่น่   221.47  15.68 
เกาหลใีต ้   142.76  10.11 
เนเธอรแ์ลนด ์   106.97   7.57 
ไตห้วนั   90.13   6.38 
อนิโดนีเซยี   82.69   5.86 
สเปน   66.23   4.69 
มาเลเซยี   61.99   4.39 
อื่นๆ   309.48  21.91 
รวม 1,412.25 100.00 

 

 

 

 
รปูที ่2-5 มลูคา่และสดัสว่นการสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 
ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์(2552) 
 



 
 
 
รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

26 
 

ตารางที ่2-5 ปรมิาณและมลูคา่การสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 

พกิดัศุลกากร 
(HS Code) 

รายการ ประเทศ ปรมิาณ 
(ลา้นตนั) 

รอ้ยละ มลูคา่ 
(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

รอ้ยละ 

0714.10.11.000/KGM มนัสาํปะหลงัฝาน หรอืทาํเป็นเพลเลท 
เป็นแผน่บางแหง้ 

จนี 1,130.92 94.05 186.93 94.09 
อื่นๆ 71.55 5.95 11.73 5.91 
รวม 1,202.46 100.00 198.67 100.00 

0714.10.19.001/KGM หวัมนัสาํปะหลงั ญีปุ่น่ 0.05 2.17 0.20 34.26 
เนเธอรแ์ลนด ์ 0.15 5.95 0.16 27.54 
ลาว 2.20 88.88 0.13 22.50 
อื่นๆ 0.07 3.00 0.09 15.70 
รวม 2.48 100.00 0.58 100.00 

0714.10.19.002/KGM มนัสาํปะหลงัอดัเมด็ เกาหลใีต ้ 449.65 28.75 82.47 30.94 
เนเธอรแ์ลนด ์ 465.59 29.77 72.96 27.37 
สเปน 399.70 25.55 65.61 24.61 
อื่นๆ 249.14 15.93 45.56 17.09 
รวม 1,564.07 100.00 266.59 100.00 

0714.10.19.090/KGM อื่นๆ จนี 79.01 95.87 13.37 94.68 
อื่นๆ 3.40 4.13 0.75 5.32 
รวม 82.42 100.00 14.12 100.00 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์(2552) 
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ตารางที ่2-5 (ต่อ) ปรมิาณและมลูคา่การสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 

พกิดัศุลกากร 
(HS Code) 

รายการ ประเทศ ปรมิาณ 
(ลา้นตนั) 

รอ้ยละ มลูคา่ 
(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

รอ้ยละ 

1106.20.10.000/KGM แป้งทีท่าํจากมนัสาํปะหลงั ฮอ่งกง 11.61 23.65 3.91 22.81 
จนี 10.72 21.85 3.54 20.67 
ญีปุ่น่ 5.78 11.79 2.19 12.81 
บงัคลาเทศ 5.51 11.22 1.83 10.70 
มาเลเซยี 4.98 10.16 1.67 9.76 
ลาว 3.12 6.37 1.15 6.73 
อื่นๆ 7.35 14.98 2.83 16.51 
รวม 49.08 100.00 17.12 100.00 

1108.14.00.000/KGM สตารช์ทาํจากมนัสาํปะหลงั จนี 226.07 18.58 79.99 18.27 
ไตห้วนั 227.69 18.71 76.68 17.52 
ญีปุ่น่ 150.23 12.35 55.92 12.78 
อนิโดนีเซยี 157.47 12.94 54.41 12.43 
มาเลเซยี 126.41 10.39 43.15 9.86 
อื่นๆ 328.89 27.03 127.59 29.15 
รวม 1,216.76 100.00 437.74 100.00 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์(2552) 
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ตารางที ่2-5 (ต่อ) ปรมิาณและมลูคา่การสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 

พกิดัศุลกากร 
(HS Code) 

รายการ ประเทศ ปรมิาณ 
(ลา้นตนั) 

รอ้ยละ มลูคา่ 
(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

รอ้ยละ 

1903.00.00.001/KGM สาคทูาํจากแป้งมนัสาํปะหลงั ญีปุ่น่ 1.65 8.46 1.96 18.81 
บงัคลาเทศ 5.00 25.62 1.48 14.22 
เบลเยยีม 2.71 13.90 1.39 13.28 
ฮอ่งกง 1.97 10.08 1.16 11.09 
อื่นๆ 8.18 41.94 4.44 42.60 
รวม 19.51 100.00 10.43 100.00 

2303.10.10.000/KGM กากเหลอืจากการผลติสตารช์ 
ของมนัสาํปะหลงั หรอืสาค ู

เกาหลใีต ้ 255.53 77.02 38.05 79.77 
ฟิลปิปินส ์ 67.62 20.38 8.35 17.51 
อื่นๆ 8.62 2.60 1.30 2.72 
รวม 331.78 100.00 47.69 100.00 

3505.10.10.000/KGM เดกซท์รนิสตารช์ทีล่ะลายได ้
หรอืที ่คัว่ อบ หรอืปิ้ง 

ญีปุ่น่ 111.29 53.11 61.06 51.77 
เนเธอรแ์ลนด ์ 13.91 6.64 7.24 6.14 
สงิคโปร ์ 12.16 5.80 6.93 5.87 
อนิโดนีเซยี 9.50 4.53 5.75 4.88 
อื่นๆ 62.68 29.91 36.96 31.34 
รวม 209.54 100.00 117.94 100.00 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์(2552) 
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ตารางที ่2-5 (ต่อ) ปรมิาณและมลูคา่การสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 

พกิดัศุลกากร 
(HS Code) 

รายการ ประเทศ ปรมิาณ 
(ลา้นตนั) 

รอ้ยละ มลูคา่ 
(ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

รอ้ยละ 

3505.10.90.003/KGM โมดฟิายดส์ตารช์อื่นๆ ทีท่าํ 
จากแป้งมนัสาํปะหลงั 

ญีปุ่น่ 86.43 32.93 47.35 31.94 
จนี 35.83 13.65 21.84 14.73 
เนเธอรแ์ลนด ์ 18.70 7.13 9.91 6.68 
อื่นๆ 121.50 46.29 69.14 46.64 
รวม 262.47 100.00 148.24 100.00 

3505.10.90.004/KGM ไนโตรสตารช์ทีท่าํจาก 
แป้งมนัสาํปะหลงั 

ญีปุ่น่ 67.88 34.83 46.69 30.49 
สหรฐัอเมรกิา 16.40 8.42 17.43 11.39 
อนิโดนีเซยี 23.59 12.11 17.28 11.28 
จนี 22.67 11.63 16.08 10.50 
แคนาดา 14.35 7.36 13.90 9.08 
อื่นๆ 49.97 25.65 41.74 27.26 
รวม 194.86 100.00 153.12 100.00 

ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์(2552) 
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รปูที ่2-6 ราคาภายในประเทศของผลติภณัฑม์นัเสน้และแป้งมนัสาํปะหลงัชัน้พเิศษเฉลีย่รายเดอืน 
ทีม่า:  สมาคมการคา้มนัสาํปะหลงัไทย  

อา้งถงึโดย มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย (2552ข) 
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รปูที ่2-7 ราคาสง่ออกของผลติภณัฑม์นัเสน้และแป้งมนัสาํปะหลงัชัน้พเิศษเฉลีย่รายเดอืน 
ทีม่า:  สมาคมการคา้มนัสาํปะหลงัไทย  

อา้งถงึโดย มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย (2552ข) 
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ตารางที ่2-6 ประมาณการความตอ้งการหวัมนัสาํปะหลงัสดในปี 2552 

ผลติภณัฑ ์ ปรมิาณการใชห้วัมนัสาํปะหลงัสด (ลา้นตนั) 
มนัอดัเมด็สง่ออก   3 
มนัเสน้สง่ออก   7 
แป้งมนัสาํปะหลงัสง่ออก 10 
แป้งมนั/มนัอดัเมด็/มนัเสน้ทีใ่ชใ้นประเทศ   9 
เอทานอล   5 
รวม 34 

ทีม่า: วรรณภา และคณะ (2551) 
 
2.4 การสาํรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
งานวจิยัและการศกึษาดา้นการผลติ การตลาด และการส่งออกมนัสาํปะหลงัจะเริม่ศกึษากนัมาก

ในช่วงทศวรรษที ่2520 (พ.ศ. 2529-2530) ซึง่เป็นช่วงทีม่นัสาํปะหลงัไดร้บัการสง่เสรมิการเพาะปลกูเป็น
อย่างมาก และเป็นช่วงที่ประเทศไทยมกีารส่งออกผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงั โดยเฉพาะมนัอดัเมด็ ไปยงั
ประชาคมยโุรปเป็นจาํนวนมาก 

 
สว่นงานวจิยัเกีย่วกบัมนัสาํปะหลงัในปจัจุบนัจะเน้นศกึษา การจาํแนกพนัธุแ์ละการปรบัปรุงพนัธุ ์

(เช่น Howeler, 2002; Kawano, 2003)  เทคโนโลยกีารผลติและเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว (เช่น เจรญิ
ศกัดิ,์ 2549; วรยุทธ, 2549; วจิารณ์, 2550; โอภาษ, 2551; Howeler, 2002; Abera and Rakshit, 2004)  
และการใชป้ระโยชน์และการพฒันาผลติภณัฑจ์ากมนัสาํปะหลงั (เช่น Kasemsuwan et al., 1998; 
Howeler, 2002; Promthong et al., 2004; Suknark et al., 2006)  นอกจากน้ี ไดม้กีารศกึษาการพฒันา
แป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรใหม้คีุณสมบตัเิหมาะสมต่อการนําไปใชง้าน (เช่น วรวกิลัยา และ สุนันทา, 2551; 
Kiatkamjornwong et al., 2001; Santayanon and Wootthikanokkhan, 2003)  การปรบัปรุงกระบวนการ
ผลติแป้งมนัสาํปะหลงั (เช่น Piyachomkwan et al., 2005; Somboonchai et al., 2008)  และการศกึษา
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม (เช่น เดชา, 2549; Nguyen et al., 2007a; Nguyen et al., 
2007b; Chavalparit and Ongwandee, 2009) ซึง่กาํลงัไดร้บัความสนใจอยา่งมากในขณะน้ี 

 
สาํหรบัการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของการขนส่งผลติผลทางการเกษตรภายในประเทศไทยทัง้

ประเทศมมีาตัง้แต่ พ.ศ. 2524 โดย Conley and Heady (1981) ซึ่งศกึษาการขนสง่ขา้วภายในประเทศ 
ระหว่างจงัหวดัต่างๆ ทัง้ 71 จงัหวดั (จํานวนจงัหวดัในขณะนัน้) แบ่งออกเป็น 5 ภาค คอื ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคใต ้โดยสรา้งเป็นแบบจาํลองคณิตศาสตรข์อง
ปญัหาการขนสง่ ในรปูของโปรแกรมเชงิเสน้ตรง (Linear programming formulation)  สมัประสทิธิต่์างๆ 
เช่น ค่าขนส่ง จํานวนอุปสงค์ของขา้ว (ทีเ่หลอืจากการบรโิภคและใชใ้นการผลติอื่นๆ จงัหวดันัน้ๆ) และ
จํานวนอุปทาน ได้จากการประมาณตวัเลขจากขอ้มูลที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ ของรฐัฯ เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สาํนกังานสถติกิารเกษตร เป็นตน้  ผลจากการศกึษาพบวา่ การขนสง่ภายในประเทศ
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ในสมยันัน้มกัใชรู้ปแบบการขนส่ง (Transportation modes) ทางถนน ทางลําน้ํา หรอืทางรถไฟ เพยีง
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเท่านัน้ เน่ืองจากการเปลีย่นรูปแบบการขนส่งจะใชเ้วลาการเปลีย่นถ่ายและรอต่อ
การขนสง่ในอกีรปูแบบหน่ึงนาน  การศกึษาน้ียงัพบว่าภูมภิาคทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด หากราคาค่า
ขนสง่ทางถนนเปลีย่นแปลงไป ไมว่า่จะเพิม่ขึน้หรอืลดลง คอื ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากภมูภิาคน้ี
มขีอ้จํากดัดา้นลําน้ําและเสน้ทางรถไฟ จงึขึน้กบัการขนส่งทางถนนเป็นส่วนหลกั รองลงมาคอืภาคเหนือ 
ภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคกลาง ตามลาํดบั 

 
งานวจิยัทีศ่กึษาประสทิธภิาพของระบบการขนส่งมนัสําปะหลงัทีส่ําคญัในอดตี ไดแ้ก่ การศกึษา

รปูแบบการเคลื่อนยา้ยและค่าใชจ้่ายในการขนส่งมนัสาํปะหลงัโดย ปรชีา และคณะ (2531)  งานวจิยัน้ีได้
จาํแนกระดบัการศกึษาออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัเกษตรกร โรงงานแปรรปู และผูส้ง่ออก โดยเน้นศกึษา
ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ขอนแก่น อุดรธานี ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีและพระนครศรอียุธยา ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะปลูกและศูนย์กลางการคา้และการส่งออกที่สําคญัของประเทศ ในช่วงเวลาที่ทําการศกึษา  ผลจาก
การศกึษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
1) สาํหรบัอุตสาหกรรมมนัเสน้และมนัอดัเมด็ ในระดบัเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรจะขายผลผลติ

ใหก้บัพ่อคา้คนกลางหรอืโรงงานแปรรูปภายในจงัหวดัเป็นหลกั โดยจําหน่ายในรูปของหวัมนัสดและมนั
เส้น และใช้รถบรรทุกหกล้อเลก็ หรอืรถบรรทุกสี่ล้อ หรอืรถอแีต๋น ซึ่งมคี่าใช้จ่ายในการขนส่งระหว่าง 
0.069-0.090 บาทต่อกโิลกรมั โดยมรีะยะทางเฉลีย่จากไร่ไปยงัจุดรบัซื้อระหวา่ง 15.38-20.90 กโิลเมตร 
(หรอืประมาณ 4.30-5.46 บาทต่อตนั-กโิลเมตร)  การเคลือ่นยา้ยของมนัสาํปะหลงัโดยสว่นใหญ่เป็นการขน
หวัมนัสดมากกวา่มนัเสน้ 

 
2) สาํหรบัอุตสาหกรรมมนัเสน้และมนัอดัเมด็ ในระดบัโรงงาน พบวา่ โรงงานมนัเสน้และโรงงาน

มนัอดัเมด็จะกระจายอยู่ตามบรเิวณทีป่ลกูมนัสาํปะหลงั และบรเิวณศูนยก์ลางการส่งออก หรอืเขตจดัเกบ็
มันสําปะหลัง (ซึ่งเป็นเขตปฏิบัติการร่วมของสํานักงานมาตรฐานสินค้าและกรมศุลกากร) ได้แก่ 
นครราชสมีา ฉะเชงิเทรา พระนครศรอียธุยา และสมทุรปราการ  โดยทัว่ไปผูส้ง่ออกรอ้ยละ 80 จะมโีรงงาน
มดัอดัเมด็เป็นของตนเอง เพื่อรบัซื้อมนัเสน้จากโรงงานมนัเส้น หรอืรบัซื้อผ่านตวัแทน (หรอืที่เรยีกว่า 
หยง)  การขนส่งมนัเสน้และมนัอดัเมด็จะขนส่งดว้ยรถบรรทุกสบิลอ้ โดยมคี่าใช้จ่ายระหว่าง 0.30-0.55 
บาทต่อตนั-กโิลเมตร โดยในฤดูแลง้ (ซึ่งเป็นฤดทูีม่ผีลผลติทางการเกษตรออกสู่ทอ้งตลาดมาก สง่ผลใหม้ี
ความตอ้งการใชร้ถบรรทุกสงู) จะมตีน้ทุนเพิม่ขึน้อกีโดยประมาณรอ้ยละ 30-50 
 

3) สาํหรบัอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั ในระดบัเกษตรกร พบว่า เกษตรกรจะขนส่งหวัมนัสด
จากแหล่งเพาะปลูกมายงัโรงงานด้วยรถบรรทุกหกล้อเล็ก หรือรถบรรทุกสี่ล้อ หรือรถอีแต๋น โดยมี
คา่ใชจ้า่ยอยูใ่นระดบัเดยีวกนักบัในอุตสาหกรรมมนัเสน้และมนัอดัเมด็ 
 

4) สาํหรบัแป้งมนัสาํปะหลงั หลงัจากผลติแลว้โรงงานผูผ้ลติจะขนสง่แป้งมนัสาํปะหลงัไปยงัคลงั
ของผูส้ง่ออก ซึง่กระจายตวัอยูท่ีเ่ขตอาํเภอบางประกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
และหลายๆ คลงัในเขตกรุงเทพมหานครดว้ยรถบรรทุกสบิลอ้ นอกจากน้ี ยงัขนสง่ไปยงัโรงงานต่างๆ ทีใ่ช้
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แป้งมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดบิในการผลติ เช่น โรงงานผลติผงชูรส สิง่ทอ อาหาร และยา เป็นตน้ โดยมคี่า
ขนสง่แตกต่างกนัไปตามแหลง่ผลติ จุดหมายปลายทางของคลงัผูส้ง่ออก และชว่งฤดกูาล 
 

5) สาํหรบัผูส้่งออกแป้งมนัสาํปะหลงั จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การขนส่งแบบเทกอง
และการขนสง่ดว้ยตูค้อนเทนเนอร ์  โดยการขนสง่แบบเทกอง จะขนสง่ออกจากคลงัของผูส้ง่ออกดว้ยเรอื
ลาํเลยีงไปยงัเรอืขนาดใหญ่ทีบ่รเิวณทา่ทอดสมอเรอืทีเ่กาะสชีงัและทา่เรอืกรุงเทพ  สาํหรบัการขนสง่ดว้ยตู้
คอนเทนเนอร์ แป้งมนัสําปะหลงัจะถูกขนส่งดว้ยรถบรรทุกสบิลอ้หรอืเรอืลําเลยีงลําเลยีงมายงัท่าเรอื
กรุงเทพ เพือ่บรรจุลงในตูค้อนเทนเนอร ์ก่อนสง่ออกไปยงัต่างประเทศ 
 

สาํหรบังานวจิยัอื่นทีศ่กึษาถงึประสทิธภิาพของอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั ไดแ้ก่ เดชา (2550) ซึง่
ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-efficiency) สําหรับ
อุตสาหกรรมการผลติแป้งมนัสาํปะหลงั โดยไดร้บัทุนสนับสนุนจากสาํนักงานความร่วมมอืทางวชิาการของ
เยอรมนั (German Technical Cooperation, GTZ)  การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ประยุกตใ์ชร้ะบบ
สารสนเทศในการพฒันาประสทิธภิาพเชงิเศรษฐนิเวศน์ใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมผลติแป้งมนัสําปะหลงั
ขนาดกลางและขนาดย่อม  เดชา (2550) ไดส้รุปค่าปจัจยัหลกั 5 ประการที่เหมาะสมต่อการวดั
ประสทิธภิาพการผลติเชงิเศรษฐนิเวศน์ของโรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงั คอื ปรมิาณการใชน้ํ้า ปรมิาณ
การใช้ไฟฟ้า ปรมิาณการใช้เชื้อเพลงิ ปรมิาณการสูญเสยีแป้งในน้ําทิ้งและกากมนั และปรมิาณการใช้
กํามะถัน และเสนอให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นด้วยโปรแกรมการจดัเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
(Database management system, DMS) รวมทัง้ประมวลผลขอ้มลู และจดัทาํรายงานพรอ้มดชันีวดัผล
งาน (Key performance indices, KPIs) เพือ่ประโยชน์ในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติและแปรรปู
ของอุตสาหกรรมการผลติแป้งมนัสาํปะหลงั 
 

เจรญิชยั และคณะ (2551) ไดศ้กึษาระบบโลจสิตกิสภ์ายในประเทศไทยทีเ่ชื่อมต่อไปยงัท่าเรอื
ต่างๆ ในสาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาระบบโลจสิตกิสใ์นการสง่ออกสนิคา้ไปยงั
จนี เพือ่รองรบัขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน-จนี  จากการศกึษาในสว่นของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั สรุป
ไดว้า่ ค่าขนสง่ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัภายในประเทศเฉพาะสนิคา้เทกองจากเกษตรกรไปยงัโรงงานหรอื
ลานมนัโดยทางรถมคีา่ประมาณ 500-2,000 บาทต่อตนั คา่ขนสง่จากโรงงานไปยงัท่าเรอืรมิแมน้ํ่าโดยทาง
รถประมาณ 100-1,000 บาทต่อตนั คา่ขนสง่จากทา่เรอืรมิแมน้ํ่าไปยงัทา่ทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงัโดย
ทางน้ํามคี่าประมาณ 50-75 บาทต่อตนั และค่าขนส่งไปยงัท่าเรอืของสาธารณรฐัประชาชนจนีมี
ค่าประมาณ 24-29 เหรยีญ สหรฐัฯ ต่อตนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสถานทีต่น้ทางและปลายทาง  สว่นค่าขนสง่แป้ง
มนัสําปะหลงัจะแตกต่างจากสนิคา้เทกองภายหลงัจากทีผ่ลติเป็นแป้งมนัสําปะหลงัแลว้เท่านัน้ โดยทีค่่า
ขนสง่จากโรงงานไปยงัท่าเรอืกรุงเทพหรอืท่าเรอืแหลมฉบงัโดยทางรถมคี่าประมาณ 500-690 บาทต่อตนั 
และทางรถไฟประมาณ 320-460 บาทต่อตนั และจากท่าเรอืในประเทศไทยไปยงัท่าเรอืในสาธารณรฐั
ประชาชนจนีมคีา่ใกลเ้คยีงกบัสนิคา้เทกอง คอืประมาณ 25-30 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อตนั  สาํหรบัเวลาทีใ่ชใ้น
การขนสง่ภายในประเทศ โดยทัว่ไป จะใชเ้วลาประมาณไมเ่กนิ 3 วนัในกรณีทีไ่มม่กีารคลาดเคลื่อนหรอื
เหตุฉุกเฉินในการขนส่ง ส่วนการขนส่งทางเรอืระหว่างไทยและจนีใชเ้วลาประมาณ 7-18 วนัแลว้แต่
เสน้ทางและทา่เรอืทีใ่ชข้นสง่ 
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นอกจากน้ี เจรญิชยั และคณะ (2551) ยงัทาํการวเิคราะหส์หสมัพนัธร์ะหวา่งเน้ือทีท่ีใ่ชเ้พาะปลกู

และผลผลติทีไ่ดใ้นแต่ละปีโดยใชข้อ้มูลศกึษา 7 ปี พบว่าเน้ือทีท่ีใ่ชเ้พาะปลูกไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมี
นัยสําคญักบัผลผลิตที่ได้ นัน่หมายความว่าผลผลิตมีความเปลี่ยนแปรไปโดยไม่สมัพนัธ์กับเน้ือที่ที่
เพาะปลกู เหตุผลหน่ึงอาจเกดิจากสภาพอากาศในแต่ละปี อกีสว่นหน่ึงอาจเกดิจากเกษตรกรรายใหม่ๆ  ที่
สนใจเขา้มาเพาะปลูกเมื่อราคาของมนัสาํปะหลงัสงูขึน้แต่ขาดประสบการณ์ และอกีส่วนหน่ึงอาจเกดิจาก
เกษตรกรรายเดมิทีม่ทีกัษะในการปลกูมากขึน้ แต่ในภาพรวมแลว้ เน้ือทีท่ีใ่ชเ้พาะปลกูไม่มคีวามสมัพนัธ์
อยา่งมนียัสาํคญักบัผลผลติทีไ่ด ้

 
สําหรบัประเดน็การแข่งขนัระดบัประเทศ ประเทศเวยีดนามเป็นประเทศที่เริม่มบีทบาทในการ

แขง่ขนัในระดบัประเทศมากขึน้ อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากระบบขนสง่ในประเทศเวยีดนามและเน้ือทีพ่ ืน้ราบ
ที่ใช้ในการเพาะปลูกของประเทศเวยีดนามมจีํากดั จงึทําให้การเพิม่ผลผลติของประเทศเวยีดนามเพื่อ
สง่ออกในปจัจุบนัเป็นไปไดอ้ยา่งจาํกดัเชน่กนั 
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บทท่ี 3 
การจดัการโซ่อปุทานของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปัจจบุนั 

 
3.1 โซ่อปุทานของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศไทย 

โซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัของประเทศไทยแสดงไดด้งัในรูปที ่ 3-1  โซ่อุปทานของ
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัเริม่ตน้จากส่วนตน้น้ํา คอื เกษตรกรผูผ้ลติจาํนวน 480,484 รายใน 45 จงัหวดั ซึ่ง
มพีืน้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ 16.13 ไร่ต่อครวัเรอืน มผีลผลติหวัมนัสดเฉลีย่ 3.40 ตนัต่อไร่ คดิเป็นผลผลติรวม 
25.16 ลา้นตนั (ขอ้มลูในปีพ.ศ. 2551 โดย สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ค)  เกษตรกรทีม่ปีรมิาณ
ผลผลติน้อยจะขายผลผลติให้กบัพ่อค้าคนกลางซึ่งรวบรวมมนัสําปะหลงัสดไปขายต่อให้กบัลานมนัและ
โรงงานแปรรูป  สําหรบัเกษตรกรที่มผีลผลติมากพอจะสามารถขายผลติผลโดยตรงให้กบัลานมนัและ
โรงงานแปรรปู  การขนสง่หวัมนัมนัสาํปะหลงัสดจากไรข่องเกษตรกรไปยงัลานมนัและโรงงานแปรรปูจะใช้
รถอีแต๋น รถบรรทุกหกล้อ หรือรถบรรทุกสิบล้อ ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ขนส่ง แต่โดยมากจะขนส่งด้วย
รถบรรทุกหกลอ้และรถอแีต๋น  นอกจากน้ี จะมกีารใชร้ถจกัรยานยนตข์นสง่บา้ง ในกรณีขนสง่ปรมิาณน้อย 
เพือ่ไปขายใหก้บัพอ่คา้คนกลางหรอืลานมนั  สว่นมากเกษตรกรจะขายผลผลติใหก้บัพอ่คา้คนกลาง ลาน
มนั หรอืโรงงานแปรรูปทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีใ่กลเ้คยีง มเีพยีงส่วนน้อยเท่านัน้ทีจ่ําหน่ายผลผลติใหก้บัแหล่งรบั
ซือ้ทีอ่ยูไ่กลจากพืน้ทีเ่พาะปลกู หรอืนอกจงัหวดั 
 

 
 

รปูที ่3-1 โซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศไทย 
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ลานมนัเป็นผูป้ระกอบการทีร่บัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัสดจากเกษตรกรรายยอ่ยและพอ่คา้คนกลาง 
แลว้ทาํการแปรรปูจากหวัมนัสดเป็นมนัเสน้ และจาํหน่ายใหก้บัผูส้ง่ออกมนัเสน้  มนัเสน้สว่นหน่ึงจะถกู
จาํหน่ายใหก้บัโรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็ และโรงงานทีผ่ลติผลติภณัฑส์าํหรบัใชห้รอืบรโิภคในประเทศ 
(ไดแ้ก่ โรงงานอาหารสตัว ์และโรงงานผลติกรดมะนาว)  นอกจากน้ี มลีานมนับางแหง่ทีท่าํหน้าทีเ่สมอืน
พอ่คา้คนกลาง คอื รบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัสดจากเกษตรกรแลว้นําไปขายต่อ (โดยไมไ่ดแ้ปรรปู) ใหก้บั
โรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั  การขนสง่มนัเสน้จากลานมนัไปคลงัสนิคา้ของผูส้ง่ออกมนัเสน้และโรงงานต่างๆ 
จะใชร้ถบรรทกุหกลอ้ รถบรรทุกสบิลอ้ และรถบรรทุกพว่ง ขึน้อยูก่บัปรมิาณทีข่นสง่ และระยะทางในการ
ขนสง่ โดยมากจะใชร้ถบรรทกุสบิลอ้ และรถบรรทุกพว่ง 

 
โรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็จะใชม้นัเสน้เป็นวตัถุดบิในการผลติ  โรงงานมนัอดัเมด็สว่นใหญ่จะมลีาน

มนัเป็นของตนเอง ดงันัน้จงึสามารถรบัซื้อหวัมนัสดทัง้จากเกษตรกรและพอ่คา้คนกลาง  บางโรงงานอาจ
รบัซื้อมนัเสน้จากลานมนัดว้ย  การขนส่งมนัอดัเมด็ไปยงัโรงงานอาหารสตัว์ ผูส้่งออก และท่าเรอื จะใช้
รถบรรทุกสบิลอ้และรถบรรทุกพว่งเป็นหลกั 

 
สาํหรบัการขนสง่มนัเสน้และมนัอดัเมด็จากคลงัสนิคา้ของผูส้ง่ออกไปยงัท่าเรอืสง่ออกต่างๆ ทาํได ้

2 วธิ ีคอื ขนสง่ทางถนนดว้ยรถบรรทุกสบิลอ้ หรอืรถบรรทุกพว่ง หรอืขนสง่ตามแมน้ํ่าดว้ยเรอืลาํเลยีงหรอื
เรือโป๊ะ ณ ท่าเรือริมแม่น้ํา (เช่น ที่อําเภอท่าเรือ อําเภอบางไทร และอําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรอียุธยา และอําเภอบางปะกง จงัหวดัชลบุร)ี  การสง่ออกมนัเสน้และมนัอดัเมด็ทีนิ่ยมมากทีสุ่ด 
คอื การขนสง่แบบเทกองดว้ยเรอืโป๊ะ เพือ่ไปขนถ่ายลงเรอืบรรทุกสนิคา้ทีท่่าทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงั 
ก่อนสง่ออกไปยงัต่างประเทศต่อไป 

 
โรงงานผลติแป้งมนัสําปะหลงัใชม้นัสําปะหลงัสดจากเกษตรกร พ่อคา้คนกลาง และลานมนัเป็น

วตัถุดบิในการผลติ  การขนสง่แป้งมนัสาํปะหลงัไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ (เช่น โรงงานผลติ
ผงชรูส โรงงานสิง่ทอ โรงงานกระดาษ โรงงานอาหาร ฯลฯ) ใชร้ถบรรทุกสบิลอ้ รถบรรทุกพว่ง หรอืรถหวั
ลาก  สาํหรบัการสง่ออก รปูแบบการขนสง่ม ี3 รปูแบบ คอื การขนสง่ทางถนน ทางราง และทางน้ํา  การ
ขนส่งที่ใช้มากที่สุดคอืทางถนน โดยใช้รถบรรทุกสบิล้อและรถบรรทุกพ่วง สําหรบัเคลื่อนย้ายแป้งมนั
สาํปะหลงัทีบ่รรจุถุงแลว้ไปบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอรท์ีส่ถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง (Inland container 
depot, ICD) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทีเ่ขตลาดกระบงั ท่าเรอืแหลมฉบงั หรอืท่าเรอืกรุงเทพ  
สําหรบัการขนส่งทางราง จะตอ้งใชร้ถหวัลากลากตูค้อนเทนเนอร์เปล่าไปบรรจุแป้งมนัสําปะหลงัเขา้ตู้ที่
โรงงานแลว้จงึลากตู้คอนเทนเนอร์บรรจุแลว้ไปยงัสถานีรถไฟเพื่อขนส่งต่อไป  เสน้ทางขนส่งทีใ่ชจ้ะเริม่
จากการขนส่งทางถนนจากโรงงานไปยงัสถานีรถไฟ แลว้ขนส่งดว้ยรถไฟไปยงั ICD ลาดกระบงัก่อนส่ง
ต่อไปท่าเรอืแหลมฉบงั หรอืขนสง่ดว้ยรถไฟไปยงัท่าเรอืกรุงเทพโดยตรง การขนส่งทางรางโดยทัว่ไปจะมี
ตน้ทุนการขนส่งทีต่ํ่ากว่าการขนส่งทางถนน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัค่าใชจ้่ายในการลากตูค้อนเทนเนอรเ์ปล่า และ
ระยะทางจากโรงงานไปยงัสถานีรถไฟต้นทางดว้ย ซึ่งการขนส่งทางรถไฟจะมคี่าใชจ้่ายตํ่ากว่ากต่็อเมื่อ
ค่าใช้จ่ายในการลากตู้เปล่าไม่สูงมาก และระยะทางจากโรงงานไปยงัสถานีรถไฟต้นทางไม่ไกลเกนิไป  
อน่ึง การขนสง่ดว้ยรถไฟยงัประสบปญัหาเรื่องปรมิาณการขนสง่ต่อครัง้ซึง่จะตอ้งมปีรมิาณสนิคา้ทีม่ากพอ 
จํานวนเที่ยวรถและสถานีตน้ทางที่สามารถขนส่งไดม้จีํากดั และความไม่แน่นอนในเรื่องตารางเวลาการ
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ขนส่ง ทําให้การใช้รถไฟในการขนส่งแป้งมนัสําปะหลงัยงัไม่เป็นที่นิยมนัก  สําหรบัการขนส่งแป้งมนั
สําปะหลงัทางน้ํา จะดําเนินการโดยขนส่งแป้งมนัสําปะหลงับรรจุถุงดว้ยรถบรรทุกไปยงัท่าเรอืรมิแม่น้ํา 
และขนส่งด้วยเรือโป๊ะไปลงเรือบรรทุกสนิค้าที่ท่าทอดสมอเรือบริเวณเกาะสีชงั แต่การขนส่งแป้งมนั
สาํปะหลงัในรปูแบบน้ีจะมไีมม่ากนัก และมกัขึน้กบัความตอ้งการของลกูคา้  รปูที ่ 3-2 แสดงปรมิาณการ
สง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัผา่นทา่เรอืต่างๆ 
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ท่าเรือกรุงเทพ 82.43 459,771.24 26,864.14 559,292.32 158,441.91 295,790.18 194,138.25

ท่าเรือแหลมฉบัง 113.68 19,022.78 9,333.44 422,247.75 422,161.83 12,465.93 10,025.34

ท่าทอดสมอเรือเกาะสชัีง 0.00 1,043,649.63 0.00 9,644.36 11,224.75 491,822.54 205,138.69

ท่าเรืออ ืน่ๆ 0.00 8,894.00 2,224.63 15,023.07 6,502.08 171,639.61 11.83
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ปรมิาณการสง่ออกมนัสําปะหลงัทีท่่าเรอืตา่งๆในปี 2551 (ตนั)

 
 
รปูที ่3-2 ปรมิาณการสง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัผา่นทา่เรอืต่างๆ 
ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูทีร่วบรวมโดย สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมศุลกากร 
(2551) 

 
ตารางที ่ 3-1 แสดงจาํนวนผูเ้กีย่วขอ้งในโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 โดย

เรยีงลาํดบัตามพืน้ทีเ่พาะปลกู  ขอ้มลูจาํนวนครวัเรอืนทีผ่ลติมนัสาํปะหลงัรวบรวมโดยสาํนักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร (2551ข)  และขอ้มลูโรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงัรวบรวมโดยสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย 
(2552ข)  สาํหรบัขอ้มลูจาํนวนลานมนั จากฐานขอ้มลูของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2551) พบวา่ ณ สิน้ปี
พ.ศ. 2550 มสีถานประกอบการทีส่ามารถผลติมนัเสน้ไดม้ากกวา่ 2,000 แห่ง แต่จากขอ้มลูทีร่วบรวมโดย
มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย พบวา่ ปจัจุบนัมลีานมนัทีเ่ขา้รว่มเป็นสมาชกิลานมนัอยู่
ทัง้หมดเพยีง 275 ราย และมโีรงงานมนัอดัเมด็อยูท่ ัง้หมด 41 แห่ง ซึง่กระจายอยูใ่นพืน้ทีต่่างๆ ดงัทีแ่สดง
ในตารางที ่ 3-1  จากตาราง จะเหน็ไดว้่าสถานประกอบการแปรรูปผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัส่วนใหญ่จะ
ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมันสําปะหลังมาก  พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกน้อยมักจะไม่ค่อยมีสถาน
ประกอบการตัง้อยูใ่นพืน้ที ่ทาํใหเ้กษตรกรตอ้งจาํหน่ายผลติผลขา้มเขตพืน้ที ่หรอืจาํหน่ายใหแ้ก่พ่อคา้คน
กลางทีม่ารบัซื้อผลติผลจากไร่โดยตรง  นอกจากน้ี สถานประกอบการบางแห่งจะรบัซื้อวตัถุดบิทีผ่่านการ
แปรรูปเบือ้งตน้มาแลว้มาทําการแปรรูปต่อ (ไดแ้ก่ การแปรรูปมนัอดัเมด็จากมนัเสน้ หรอืการแปรรูปแป้ง
ดดัแปรจากแป้งดบิ) ทาํใหส้ถานประกอบการนัน้ๆ อาจตัง้อยูใ่นเขตทีไ่มม่กีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัเลย 



 
 
 
รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

38 
 

ตารางที ่3-1 จาํนวนผูเ้กีย่วขอ้งในโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 

จงัหวดั พืน้ทีเ่พาะปลกู1 
(ไร)่ 

จาํนวนครวัเรอืน1 
(ครวัเรอืน) 

พืน้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ 
ต่อครวัเรอืน1 (ไร)่ 

ผลผลติต่อไร่2 
(ตนัต่อไร)่ 

จาํนวนโรงงาน 
แป้งมนั3 

จาํนวนโรงงาน 
มนัอดัเมด็4 

จาํนวนลานมนั4 

นครราชสมีา 1,978,454 83,268 23.76 3.436 21 14 80 

กาํแพงเพชร 448,306 19,517 22.97 3.582 8 1 3 

ชยัภมู ิ 399,012 24,464 16.31 3.401 3 - 23 

สระแกว้ 389,938 15,394 25.33 3.458 2 - 7 

ฉะเชงิเทรา 316,275 15,075 20.98 3.609 4 - 1 

กาญจนบุร ี 314,580 12,169 25.85 3.548 2 - 3 

ชลบุร ี 310,288 16,873 18.39 3.667 5 12 19 

กาฬสนิธุ ์ 280,530 38,587 7.27 3.461 8 3 29 

จนัทบุร ี 262,236 10,841 24.19 3.646 3 - 7 

ระยอง 244,644 12,709 19.25 3.663 8 1 15 

นครสวรรค ์ 241,945 11,402 21.22 3.409 - - - 

ขอนแกน่ 225,660 23,955 9.42 3.138 1 3 13 

อุทยัธานี 224,191 12,373 18.12 3.423 - 2 6 

บุรรีมัย ์ 213,431 12,079 17.67 3.492 - - 6 

ทีม่า: 1 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ค) 
 2 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ข) 

3 ขอ้มลูจาก สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ข) 
4 ขอ้มลูเฉพาะสมาชกิลานมนั ซึง่รวบรวมโดยมลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย (2552ค) 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) จาํนวนผูเ้กีย่วขอ้งในโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 

จงัหวดั พืน้ทีเ่พาะปลกู1 
(ไร)่ 

จาํนวนครวัเรอืน1 
(ครวัเรอืน) 

พืน้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ 
ต่อครวัเรอืน1 (ไร)่ 

ผลผลติต่อไร่2 
(ตนัต่อไร)่ 

จาํนวนโรงงาน 
แป้งมนั3 

จาํนวนโรงงาน 
มนัอดัเมด็4 

จาํนวนลานมนั4 

พษิณุโลก 181,152 12,958 13.98 3.385 - 1 6 

อุดรธานี 179,260 16,491 10.87 3.479 2 - 13 

ปราจนีบุร ี 160,478 7,045 22.78 3.524 - - - 

เลย 156,307 13,906 11.24 3.227 1 - 10 

มหาสารคาม 123,084 12,875 9.56 3.288 2 - - 

อุบลราชธานี 121,891 14,206 8.58 3.471 - - 11 

ลพบุร ี 110,239 4,597 23.98 3.629 1 - 1 

รอ้ยเอด็ 104,214 15,910 6.55 3.359 1 - 1 

มกุดาหาร 99,591 14,268 6.98 3.016 1 1 7 

ราชบุร ี 96,101 5,448 17.64 3.326 2 - 4 

ศรสีะเกษ 81,485 6,982 11.67 3.457 2 - - 

ชยันาท 74,870 3,527 21.23 3.361 - - 2 

สกลนคร 68,044 10,232 6.65 3.189 - - 1 

ยโสธร 47,133 5,214 9.04 3.506 - - 1 

ทีม่า: 1 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ค) 
 2 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ข) 

3 ขอ้มลูจาก สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ข) 
4 ขอ้มลูเฉพาะสมาชกิลานมนั ซึง่รวบรวมโดยมลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย (2552ค) 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) จาํนวนผูเ้กีย่วขอ้งในโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 

จงัหวดั พืน้ทีเ่พาะปลกู1 
(ไร)่ 

จาํนวนครวัเรอืน1 
(ครวัเรอืน) 

พืน้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ 
ต่อครวัเรอืน1 (ไร)่ 

ผลผลติต่อไร่2 
(ตนัต่อไร)่ 

จาํนวนโรงงาน 
แป้งมนั3 

จาํนวนโรงงาน 
มนัอดัเมด็4 

จาํนวนลานมนั4 

หนองบวัลาํภ ู 43,253 4,587 9.43 3.276 - 1 - 

หนองคาย 38,220 6,215 6.15 3.160 2 - 4 

สพุรรณบุร ี 37,295 1,495 24.95 3.399 - - 1 

สรุนิทร ์ 36,458 3,363 10.84 3.350 - - - 

อาํนาจเจรญิ 32,608 3,714 8.78 3.351 - - - 

เพชรบรูณ์ 32,053 1,554 20.63 3.373 - - - 

สระบุร ี 31,681 989 32.03 3.696 - - - 

นครพนม 13,499 2,122 6.36 3.099 - - - 

อุตรดติถ ์ 9,389 1,304 7.20 3.258 1 - - 

ตาก 5,719 305 18.75 3.304 - - - 

เชยีงราย 4,980 801 6.22 3.017 - - - 

เพชรบุร ี 4,058 658 6.17 3.461 - - 1 

พจิติร 3,553 337 10.54 3.202 - - - 

สโุขทยั 2,317 171 13.55 3.213 - - - 

ทีม่า: 1 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ค) 
 2 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ข) 

3 ขอ้มลูจาก สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ข) 
4 ขอ้มลูเฉพาะสมาชกิลานมนั ซึง่รวบรวมโดยมลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย (2552ค) 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) จาํนวนผูเ้กีย่วขอ้งในโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในปีพ.ศ. 2551 

จงัหวดั พืน้ทีเ่พาะปลกู1 
(ไร)่ 

จาํนวนครวัเรอืน1 
(ครวัเรอืน) 

พืน้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ 
ต่อครวัเรอืน1 (ไร)่ 

ผลผลติต่อไร่2 
(ตนัต่อไร)่ 

จาํนวนโรงงาน 
แป้งมนั3 

จาํนวนโรงงาน 
มนัอดัเมด็4 

จาํนวนลานมนั4 

แพร ่ 1,288 334 3.86 3.114 - - - 

พะเยา 432 107 4.03 2.942 - - - 

ลาํปาง 269 63 4.27 2.794 - - - 

พระนครศรอียธุยา - - - - - 1 - 

กรุงเทพฯ - - - - - 1 - 

นครปฐม - - - - 3 - - 

ปทุมธานี - - - - 1 - - 

รวมทัง้ประเทศ 7,750,413 480,484 16.13 เฉลีย่ 3.456 84 41 275 

ทีม่า: 1 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ค) 
 2 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ข) 

3 ขอ้มลูจาก สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ข) 
4 ขอ้มลูเฉพาะสมาชกิลานมนั ซึง่รวบรวมโดยมลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย (2552ค) 
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3.2 ตวัแบบอ้างอิงการปฎิบติังานโซ่อปุทาน สาํหรบัการศึกษาโซ่อปุทานมนัสาํปะหลงั 
 
ตวัแบบอา้งองิการปฎบิตังิานโซ่อุปทาน (Supply chain operations reference model หรอื 

SCOR model) เป็นการรวมสงักปัของกระบวนการทางธุรกจิ (Business concept) การวดัประเมนิ
กระบวนการ (Process measurement) และการประเมนิเปรยีบเทยีบ (Benchmarking) เขา้เป็นกรอบ
เดยีวกนั (Huang et al., 2004)  ตวัแบบอา้งองิการปฎบิตังิานโซ่อุปทานถูกพฒันาโดย Supply-Chain 
Council (SCC) เพื่อช่วยให้องค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบัโซ่อุปทานสามารถประเมนิการปฎิบตังิานเชงิ
กระบวนการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Stewart, 1997)  ปจัจุบนั ตวัแบบอา้งองิการปฎบิตังิานโซ่อุปทานน้ี
ไดถู้กพฒันามาถงึเวอรช์ัน่ 9.0 (SCOR™ 9.0) แลว้ (SCC, 2008)  ในตวัแบบอา้งองิการปฎบิตังิานโซ่
อุปทานจะแบ่งระดบัการวเิคราะหอ์อกเป็นหลายระดบั โดยในระดบัที ่1 (Level 1) เป็นการมองภาพองค์
รวมระดบัสงู (Top Level) มกีระบวนการหลกั 5 กระบวนการ (Lockamy and McCormack, 2004; SCC, 
2008) ไดแ้ก่ 

 
1. การวางแผน (Plan) เป็นกระบวนการจดัสมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน 

(Supply) โดยอาศยักลไกของกระบวนการการสัง่ซื้อ (Source) การผลติ (Make) และการจดัส่งสนิคา้ 
(Delivery) 

 
2. การจดัหา (Source) เป็นกระบวนการจดัหาวตัถุดบิและชิ้นส่วนเพื่อนํามาผลติสนิคา้ที่

ตอบสนองแผนการผลติหรอืความต้องการของลูกคา้ ในราคาที่เหมาะสม คุณภาพด ีและภายในเวลาที่
กาํหนด 
 

3. การผลิต (Make) เป็นกระบวนการแปลงวตัถุดบิและชิน้ส่วนต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพให้
เป็นสนิคา้ทีต่รงตามแผนการผลติหรอืทีอุ่ปสงคข์องลกูคา้ 

 
4. การจดัส่ง (Delivery) เป็นกระบวนการสง่สนิคา้หรอืบรกิารใหถ้งึมอืลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค ซึง่

มกัอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและค่าใช้จ่ายที่จํากดั และเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการใบสัง่ซื้อ (Order 
management) การจดัการการขนส่ง (Transportation management) และการจดัการการกระจายสนิคา้ 
(Distribution management) 
 

5. การส่งคืนสินค้า (Return) เป็นกระบวนการจดัการต่อสนิคา้ทีล่กูคา้สง่คนืดว้ยสาเหตุต่างๆ 
เช่น สนิคา้ไม่ไดคุ้ณภาพตามทีลู่กคา้ตอ้งการ หรอืส่งสนิคา้ไปล่าชา้เกนิกวา่เวลาทีก่ําหนด เป็นตน้ และ
รวมถงึการจดัการต่อสนิคา้ทีค่นืใหแ้ก่ผูส่ง่มอบขององคก์รเชน่กนั 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเหล่าน้ีภายในองค์กร และความสัมพันธ์ต่อผู้ส่งมอบ 
(Suppliers) และลกูคา้ (Customers) แสดงดงัในรปูที ่3-3 
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รปูที ่3-3 แผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องกจิกรรมภายในองคก์รและระหวา่งองคก์ร ภายใต ้SCOR 
model 
 

ตวัวดัประสทิธภิาพ (Performance measures) ของตวัแบบอา้งองิการปฎบิตังิานโซ่อุปทานใน
ระดบัที ่1 ประกอบไปดว้ย ตวัวดัประสทิธภิาพ 5 กลุ่ม คอื ความน่าเชื่อถอื (Reliability) ความตอบสนอง
ต่อลูกคา้ (Responsiveness) ความยดืหยุ่น (Flexibility) ตน้ทุน (Cost) และสนิทรพัย ์(Assets) ดงั
รายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

1. ความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ไดแ้ก่  

- การเตมิเตม็การสัง่ซือ้ทีส่มบรูณ์ (Perfect order fulfillment) 
 

2. ความตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness) 

- เวลาทีใ่ชใ้นการเตมิเตม็การสัง่ซือ้ (Order fulfillment cycle time) 
 

3. ความยดืหยุน่ (Flexibility) 
- ความยดืหยุน่เมือ่โซ่อุปทานขยายขนาดหรอืเตบิโต (Upside supply chain 

flexibility) 
- การปรบัตวัเมือ่โซ่อุปทานขยายขนาดหรอืเตบิโต (Upside supply chain 

adaptability) 
- การปรบัตวัเมือ่โซ่อุปทานลดขนาดลงหรอืหดตวั (Downside supply chain 

adaptability) 

Make Source Delivery 

Plan 

Return 

Supplier 

Supplier 

Customer 

Customer 

Intra-Organization 

Inter-Organization 
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4. ตน้ทุน (Cost) 
- ตน้ทุนรวมของโซ่อุปทาน (Supply chain management cost) 

- ตน้ทุนของสนิคา้ (Cost of goods sold) 
 

5. สนิทรพัย ์(Assets) 
- เวลาทีใ่ชใ้นการคนืทนุ (Cash-to-cash cycle time) 

- ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on supply chain fixed assets) 
- ผลตอบแทนตอ่เงนิทุนหมนุเวยีน (Return on working capitals) 

 
ในระดบัที ่2 (Level 2) เป็นการแบง่กระบวนการต่างๆ ตามหมวด (Process แategories) 

(Persson and Araldi, 2007) ดงัน้ี 
 
1. การวางแผน (Plan) แบง่ยอ่ยออกเป็น 

ก. การวางแผนโซ่อุปทาน (Plan supply chain) 
ข. การวางแผนการสัง่ซือ้ (Plan source) 
ค. การวางแผนการผลติ (Plan make) 
ง. การวางแผนการจดัสง่ (Plan deliver) 
จ. การวางแผนการสง่คนืสนิคา้ (Plan return) 

 
2. การจดัหา (Source) แบง่ยอ่ยออกเป็น 

ก. การสัง่ซือ้สาํหรบัสนิคา้ทีผ่ลติเพือ่เกบ็ไวร้อจาํหน่าย (Source stocked product) 
ข. การสัง่ซือ้สาํหรบัสนิคา้ทีผ่ลติตามคาํสัง่ซือ้ (Source make-to-order product) 
ค. การสัง่ซือ้สาํหรบัสนิคา้ทีผ่ลติตามการออกแบบทางวศิวกรรม (Source engineer-to-

order product) 
 

3. การผลิต (Make) แบง่ยอ่ยออกเป็น 
ก. การผลติเพือ่เกบ็ไวร้อจาํหน่าย (Make-to-stock) 
ข. การผลติสนิคา้ตามคาํสัง่ซือ้ (Make-to-order) 
ค. การผลติสนิคา้ตามการออกแบบทางวศิวกรรม (Engineer-to-order) 

 
4. การจดัส่ง (Delivery) แบง่ยอ่ยออกเป็น 

ก. การจดัสง่สนิคา้ทีผ่ลติเพือ่เกบ็ไวร้อจาํหน่าย (Deliver stocked product) 
ข. การจดัสง่สนิคา้ทีผ่ลติตามคาํสัง่ซือ้ (Deliver make-to-order product) 
ค. การจดัสง่สนิคา้ทีผ่ลติตามการออกแบบทางวศิวกรรม (Deliver engineer-to-order 

product) 
ง. การจดัสง่สนิคา้ใหแ้ก่ผูค้า้ปลกี (Deliver retail product) 
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5. การส่งคืนสินค้า (Return) เป็นการจดัการกบัสนิคา้ยอ้นกลบั แบง่ออกเป็น 
ก. การจดัการการสง่สนิคา้คนืใหแ้ก่ผูส้ง่มอบ (Source return) 
ข. การจดัการกบัสนิคา้ทีส่ง่คนืมาจากลกูคา้ (Delivery return) 
 
โดยสนิคา้ทีส่ง่คนืยอ้นกลบัเหลา่น้ียงัแบง่ออกเป็น 

- สนิคา้ทีม่ตีาํหนิหรอืไมไ่ดม้าตรฐาน (Defective product) 
- สนิคา้ทีต่อ้งการการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม (Maintenance, repair, and overhaul 

product or MRO product) 
- สนิคา้ทีส่ง่ไปเกนิปรมิาณทีส่ ัง่ (Excess product) 

 
นอกจากน้ี ตวัแบบอ้างอิงการปฎิบตัิงานโซ่อุปทานยงัแบ่งเป็นระดบัย่อยๆ อีก ซึ่งระดบัย่อย

ตัง้แต่ระดบั 3 ขึน้ไปจะมคีวามเฉพาะเจาะจงมากขึน้ โดยในระดบัย่อยเหล่าน้ีเป็นการบ่งชี้ถงึกจิกรรม
ยอ่ยๆ ซึง่อาจนําไปสูก่ารมองเหน็ถงึประเดน็ต่างๆ ของกระบวนการภายในองคก์ร (Insights) นัน่เอง 
 
3.3 การเพาะปลกูและการเกบ็เก่ียวมนัสาํปะหลงั 

 
3.3.1 การจดัหาวตัถดิุบ (Source) 
 

วสัดุในการปลูกที่ใช้ในการผลติมนัสําปะหลงัสด ประกอบด้วย ท่อนพนัธุ์ ปุ๋ ย สารป้องกนัและ
กําจดัศตัรูพืช สารกําจดัวชัพืช และอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ  ในการจดัหาท่อนพนัธุ์ ส่วนใหญ่
เกษตรกรจะใชท้่อนพนัธุ์จากในไร่ของตนเอง บางส่วนอาจจดัหาจากไร่ของญาตหิรอืเพื่อนบา้น และใน
บางครัง้กไ็ดร้บัท่อนพนัธุจ์ากหน่วยงานราชการ สมาคม และ/หรอืศนูยว์จิยัต่างๆ  สาํหรบัวสัดุในการปลูก
อื่นๆ นัน้ เกษตรกรมกัดําเนินการจดัหาเท่าทีต่้องการและเมื่อต้องการใช ้โดยไม่มกีารวางแผนล่วงหน้า 
เน่ืองจากวสัดุเหล่าน้ีมรีาคาแพง และอาจเสือ่มเสยีไดใ้นระหวา่งการจดัเกบ็  สว่นใหญ่เกษตรกรจะซื้อวสัดุ
ในการปลูกจากรา้นคา้ทัว่ไปในตวัเมอืง หรอืในหมู่บา้น เน่ืองจากสะดวกต่อการหาซื้อ และบางสว่นจะซื้อ
จากสหกรณ์ เน่ืองจากไดร้าคาถูก  นอกจากน้ี พบวา่มเีพยีงสว่นน้อยทีร่วมกลุม่กนัซือ้วสัดุในการปลกู 
 
3.3.2 การผลิต (Make) 

 
มนัสําปะหลงัเป็นพชืที่ปลูกง่าย ทนแลง้ไดด้ ีต้องการการดูแลตํ่า มโีรคและศตัรูพชืรบกวนน้อย 

สามารถเจรญิเติบโตได้ในดนิทุกชนิด แม้ในพื้นที่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ของดนิตํ่า แต่สภาพพื้นที่ การ
เตรยีมพืน้ที ่การเลอืกพนัธุ ์การเตรยีมทอ่นพนัธุ ์และการดแูลมนัสาํปะหลงัทีเ่หมาะสม จะช่วยใหเ้กษตรกร
สามารถผลติมนัสาํปะหลงัไดใ้นปรมิาณมาก ผลผลติต่อไรส่งู และมเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัสดสงู  
สภาพพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการปลกูมนัสาํปะหลงั คอื ทีด่อนหรอืทีลุ่ม่ทีไ่มม่น้ํีาขงั ความสงูไมเ่กนิ 200 เมตร
จากระดบัน้ําทะเล พืน้ทีร่าบสมํ่าเสมอ มลีกัษณะดนิเป็นดนิร่วน ดนิร่วนปนทราย หรอืดนิเหนียว มคีวาม
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีการระบายน้ํารวมทัง้การถ่ายเทอากาศที่ดี ระดับหน้าดินลึกไม่ตํ่ากว่า 30 
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เซนตเิมตร ความเป็นกรด-ด่าง 5.5-7.5 และอยู่ใกลแ้หล่งรบัซื้อผลผลติ  สภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมต่อ
การเจรญิเตบิโต คอื มแีสงแดดจดั อุณหภูมขิองอากาศประมาณ 25-37 องศาเซลเซยีส และมปีรมิาณ
น้ําฝนสมํ่าเสมอประมาณ 1,000-1,500 มลิลลิติรต่อปี ซึ่งหากพืน้ทีเ่พาะปลูกมปีรมิาณน้ําฝนไม่เพยีงพอ 
เกษตรกรอาจต้องให้น้ําเพิม่ในบางช่วง เพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่สูงขึ้น  ในพื้นที่ที่มกีารปลูกมนั
สาํปะหลงัต่อเน่ือง ควรมกีารปรบัปรุงสภาพดนิดว้ยการเตมิอนิทรยีวตัถุลงในดนิ ปลูกพชืหมุนเวยีน หรอื
ปลูกพชืบํารุงดนิ  นอกจากน้ี ควรมกีารใสปุ่๋ ย ดแูลและกําจดัวชัพชือยา่งสมํ่าเสมอ  การใหปุ้๋ ยทาํครัง้เดยีว
หลงัปลกู 1-2 เดอืน โดยโรยสองขา้งของตน้ แลว้พรวนดนิกลบโดยใหปุ้๋ ยเคมสีตูร 15-7-18 หรอื 15-15-15 
หรอื 16-8-14 ในอตัรา 70 กโิลกรมัต่อไร่ สําหรบัดนิร่วนหรอืดนิร่วนปนทราย และในอตัรา 100 กโิลกรมั
ต่อไร่ สําหรบัดนิทราย  สําหรบัในการป้องกนัและกําจดัศตัรูพชื เช่น โรคใบไหม ้โรคใบจุด ไรแดง เพลี้ย
แป้งลาย และแมลงหวีข่าว พบว่า ในสภาพการปลูกมนัสําปะหลงัทัว่ไป จะพบศตัรูพชืเพยีงเลก็น้อย แต่
หากพบการระบาดรุนแรง ควรดาํเนินการเกบ็สว่นของพชืทีถู่กทาํลายมาเผาทาํลายนอกแปลงปลกู และพน่
สารป้องกนัและกําจดัตามคําแนะนํา  ส่วนในการป้องกนัและกําจดัวชัพชื ควรเกบ็เศษซากของวชัพชืออก
จากแปลงใหห้มด พ่นสารกําจดัวชัพชืทนัทหีลงัปลูกก่อนวชัพชืงอก และพ่นอกีครัง้เมื่อพบว่ามปีรมิาณ
วชัพชืในแปลงมาก หรอืกําจดัโดยใชจ้อบ เครื่องกลขนาดเลก็ หรอืแรงงานสตัว ์เพื่อกําจดัวชัพชืระหว่าง
แถวปลกู ก่อนใสปุ่๋ ย เมือ่มนัสาํปะหลงัอาย ุ1-2 เดอืน (กรมวชิาการเกษตร, 2545)  รปูผนวกที ่ก-1 และ ก-
2 แสดงการผลติมนัสาํปะหลงั 

 
ในดา้นการผลติหวัมนัสาํปะหลงัสด เกษตรกรสว่นใหญ่จะมปีระสบการณ์ในการปลกูมนัสาํปะหลงั

มานาน จงึปลกูมนัสาํปะหลงัโดยอาศยัประสบการณ์ของตน ร่วมกบัการรบัรูข้อ้มลูจากเพือ่นบา้นหรอืญาต ิ 
บางส่วนอาจได้รบัการอบรมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตร สมาคม และหน่วยงานราชการ รวมทัง้
บรษิทัเอกชนบางแหง่  โดยมาก เกษตรกรในพืน้ทีเ่ดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัมกัมรีปูแบบและเทคนิคในการ
ผลติมนัสาํปะหลงัทีค่ลา้ยคลงึกนั  นอกจากน้ี เกษตรกรมกัจา้งแรงงานมาช่วยในการเพาะปลูก ตัง้แต่การ
เตรยีมดนิ การใสปุ่๋ ย การฉีดพน่สารเคม ีรวมถงึการเกบ็เกีย่วผลติผล และการขนสง่ผลติผลไปจาํหน่าย 

 
3.3.3 การจดัส่ง (Delivery) 

 
ในการเก็บเกี่ยวผลิตผล สามารถเก็บเกี่ยวได้ตัง้แต่มันสําปะหลังมีอายุ 8 เดือน แต่อายุที่

เหมาะสมที่สุด คอื เมื่อมนัสําปะหลงัอายุ 12 เดอืน โดยไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มฝีนตกชุก เน่ืองจาก
หวัมนัจะมเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งตํ่า (กรมวชิาการเกษตร, 2545) แต่เกษตรกรบางรายอาจปล่อยมนัสาํปะหลงัทิง้
ไวใ้นแปลงนานกว่านัน้ หรอืแบ่งเกบ็เกี่ยวมนัสําปะหลงัที่อายุครบ 12 เดอืนเฉพาะบางส่วนไปจําหน่าย 
ทัง้น้ีเน่ืองจากเมื่อมนัสําปะหลงัอายุมากขึน้ จะมน้ํีาหนักหวัมากขึน้ แมเ้ปอร์เซน็ต์แป้งจะตํ่าลง ส่งผลให้
ราคารบัซือ้ตํ่าลง (กรณรีบัซือ้ตามเปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง) แต่เกษตรกรบางรายเหน็วา่การเกบ็เกีย่วทีอ่ายุมากกวา่ 
12 เดอืน (ส่วนใหญ่ไม่เกนิ 18 เดอืน) ทําใหส้ามารถลดค่าใชจ้่ายในการเตรยีมแปลงปลูกรอบต่อไป และ
คดิวา่กาํไรโดยรวมทีไ่ดจ้ะมากกวา่การเกบ็มนัสาํปะหลงัทีอ่ายุ 12 เดอืน ซึง่แมจ้ะมรีาคารบัซื้อต่อกโิลกรมั 
(ตามเปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง) ทีส่งูกวา่ แต่ปรมิาณผลผลติทีไ่ดจ้ะน้อยกวา่เมือ่เกบ็เกีย่วมนัสาํปะหลงัทีอ่ายุมากขึน้ 
ดงันัน้ จงึควรทาํการวเิคราะหเ์ชงิการเงนิเพือ่เปรยีบเทยีบผลตอบแทนทีไ่ดร้บัของเกษตรกร 
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ในการเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะใช้มีดตัดต้นออก ถอนโดยใช้จอบขุด หรือเครื่องมือขุดหวัมนั
สาํปะหลงัแบบต่างๆ เชน่ แบบดมัพ ์แบบจอบขดุ หรอืแบบตดิทา้ยรถแทรกเตอร ์(รปูผนวกที ่ข-1 และ ข-
2) จากนัน้ ตดัแยกสว่นของหวัมนัสาํปะหลงัออกจากตน้หรอืเหงา้ (กรมวชิาการเกษตร, 2545)  รปูที ่3-4 
แสดงวธิกีารเกบ็เกีย่วหวัมนัสาํปะหลงัดว้ยเครือ่งมอืขดุหวัมนัสาํปะหลงัแบบดมัพ ์

 

   
(1) (2) (3) 

  
(4) (5) 

 
รปูที ่3-4 วธิกีารเกบ็เกีย่วหวัมนัสาํปะหลงัดว้ยเครือ่งมอืขดุหวัมนัสาํปะหลงัแบบดมัพ ์
ทีม่า: กลา้ณรงค ์และ เกือ้กลู (2550) 
 

หวัมนัสําปะหลงัสดที่เก็บเกี่ยวแล้วจะถูกขนส่งไปจําหน่ายยงัลานมนัหรอืโรงงานแปรรูปทนัท ี
เน่ืองจากหากทิง้ไวน้าน จะทาํใหเ้สือ่มคุณภาพและมเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งลดตํ่าลง  โดยทัว่ไป เกษตรกรจะนิยม
จาํหน่ายผลติผลใหแ้ก่ลานมนัหรอืโรงงานแปรรูปทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่ตามความคุน้เคย หรอืพจิารณาจากราคาที่
ได้รบัร่วมด้วย  ในกระบวนการน้ี เกษตรกรมกัจา้งแรงงานมาช่วยในการเก็บเกี่ยว จดัเรยีง และขนส่ง
ผลติผลจากไร่ไปจาํหน่าย (รูปที ่3-5)  การขนส่งผลติผลจากไร่มกัใชร้ถบรรทุกขนาดเลก็ เช่น รถบรรทุก
หกลอ้ หรอื รถอแีต๋น เป็นต้น (รูปที่ 3-6) โดยจะจดัเรยีงผลติผลใหส้ามารถขนส่งต่อเที่ยวไดใ้นปรมิาณ
มาก และทาํการขนสง่ไปตามเสน้ทางหลกั 
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(ก) การสบัเหงา้ออกจากหวัมนั (ข) ตะกรา้สาํหรบัขนถ่าย 

 
(ค) การลาํเลยีงหวัมนัลงตะกรา้ขนถ่าย 

 
รปูที ่3-5 การเกบ็เกีย่วผลติผลมนัสาํปะหลงั 

 

 
 

รปูที ่3-6 รถอแีต๋นทีใ่ชข้นสง่ผลติผลออกจากไร ่
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3.3.4 การวางแผน (Plan) 
 

สว่นใหญ่เกษตรกรจะดาํเนินการเพาะปลกูโดยมกีารวางแผนหรอืตดัสนิใจในระยะสัน้เท่านัน้ ไมม่ี
การวางแผนลว่งหน้าระยะยาว  เกษตรกรสว่นใหญ่จะทาํการเพาะปลกูและเกบ็เกีย่วตามรอบ เช่น ปลกูมนั
สําปะหลงัในช่วงมนีาคมถึงเมษายน และเริ่มเก็บเกี่ยวมนัสําปะหลงัเมื่ออายุครบ 8-12 เดอืน จากนัน้
เตรยีมพืน้ทีเ่พื่อทําการเพาะปลูกในช่วงเวลาเดมิ หลงัจากทีเ่ริม่มฝีนตกในพืน้ที ่ บางรายอาจมกีารปลูก
พชืบางชนิดทีม่อีายเุกบ็เกีย่วสัน้คัน่ระหวา่งรอบการเพาะปลกู  นอกจากน้ี เกษตรกรสว่นหน่ึงอาจตดัสนิใจ
ปลูกมนัสาํปะหลงัมาก-น้อย หรอืเกบ็เกีย่วมนัสาํปะหลงัชา้-เรว็ โดยพจิารณาราคารบัซื้อในขณะนัน้  การ
จดัเตรยีมวสัดุในการปลูก มกัจะจดัหาในปรมิาณเท่าทีต่้องการและในระยะเวลาทีต่อ้งการใช ้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะไม่ทําการจดบนัทกึขอ้มูลในการเพาะปลูกและดูแลรกัษา เน่ืองจากเหน็ว่ายุ่งยาก ไม่มคีวาม
จาํเป็น เพราะมกัจะดาํเนินงานตามรอบอยูแ่ลว้ 
 
3.3.5 การส่งคืนสินค้า (Return) 

 
ในการจาํหน่ายหวัมนัสาํปะหลงัสด มกัจะไมม่กีารคนืสนิคา้ โรงงานแปรรปูและลานมนัจะใหร้าคา

หวัมนัสาํปะหลงัตามคุณภาพของผลติผล ไดแ้ก่ เปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง สภาพทางกายภาพ เชน่ การเน่าเสยี และ
ความสดของหวัมนัสาํปะหลงั ดงันัน้ หากหวัมนัสาํปะหลงัทีนํ่าไปจําหน่ายมคีุณภาพตํ่า ทางโรงงานแปร
รปูและลานมนักจ็ะใหร้าคาตํ่า โดยไมส่ง่คนืสนิคา้ 

 
3.4 การรวบรวมและแปรรปูเบือ้งต้นท่ีลานมนัและโรงงานแปรรปู 

 
3.4.1 การจดัหาวตัถดิุบ (Source) 

 
ในการจดัหาวตัถุดบิมนัสาํปะหลงั สว่นใหญ่เกษตรกรจะนําหวัมนัสาํปะหลงัสดมาจาํหน่ายทีล่าน

มนั/โรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็/โรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงัโดยตรง ซึง่อาจมกีารพจิารณาจากป้ายบอก
ราคาหน้าลานมนั/โรงงาน ประกอบการตัดสินใจขาย หรืออาจจําหน่ายตามความคุ้นเคย หรือเลือก
จําหน่ายใหแ้ก่ลานมนั/โรงงานที่อยู่ใกลก้บัไร่ของตน  ในบางครัง้ลานมนั/โรงงานอาจมกีารรบัซื้อหวัมนั
สาํปะหลงัสดจากพอ่คา้คนกลางดว้ย  นอกจากน้ี โรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็บางแห่งกอ็าจรบัซื้อมนัเสน้จาก
ลานมนัเพือ่นํามาแปรรปูเป็นมนัอดัเมด็ โดยมไิดร้บัซื้อหวัมนัสดเลย  และโรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงั
ดดัแปรกอ็าจรบัซื้อแป้งดบิมาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ ์ รูปที ่ 3-7 แสดงถงึหวัมนัสาํปะหลงัสดทีข่นส่งมา
จําหน่ายทีล่านมนั/โรงงาน  รูปที ่ 3-8 แสดงการชัง่น้ําหนักรถบรรทุกทีล่านมนั/โรงงาน  และรูปที ่3-9 
แสดงการถ่ายมนัสาํปะหลงัทีนํ่ามาจาํหน่ายทีล่านมนั/โรงงาน 
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รปูที ่3-7 หวัมนัสาํปะหลงัสดทีข่นสง่มาแปรรปู 
 
 

 
 

รปูที ่3-8 การชัง่น้ําหนกัรถบรรทุกทีล่านมนั/โรงงาน 
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(ก) การถ่ายมนัสาํปะหลงัดว้ยการเท 

 

 
(ข) การถ่ายมนัสาํปะหลงัดว้ยแรงงานคน 

 

 
(ค) การถ่ายมนัสาํปะหลงัโดยใชร้ถตกั 

 

รปูที ่3-9 การถ่ายมนัสาํปะหลงัทีล่านมนั/โรงงาน 
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ในการรบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัสด จะมกีารวดัเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งทีล่านมนั/โรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็ ดว้ย
การแทนทีน้ํ่า โดยใชเ้ครื่องชัง่หาเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งดงัแสดงในรปูที ่ 3-10 และ 3-11  ในการชัง่ จะตอ้งใชน้ํ้า
จดืทีส่ะอาดใส่ลงในถงั แลว้สุ่มเลอืกมนัสาํปะหลงัสดจํานวน 5 กโิลกรมัใส่ลงในตะกรา้ คนัชัง่ตวัล่างใชห้า
น้ําหนักและเปอร์เซ็นต์สิง่สกปรก โดยที่เปอร์เซ็นต์สิง่สกปรก 0% จะตรงกบัน้ําหนักหวัมนัสําปะหลงั 5 
กิโลกรัม และที่ 60% จะตรงกับน้ําหนักหัวมนัสําปะหลัง 2 กิโลกรัม คันชัง่ตัวบนใช้หาน้ําหนักและ
เปอร์เซน็ต์แป้ง โดยทีเ่ปอร์เซน็ต์แป้ง 10% จะตรงกบัน้ําหนักแป้ง 280 กรมั และที ่30% จะตรงกบั
น้ําหนักแป้ง 670 กรมั (สาํนักชัง่ตวงวดั, 2549)  หวัมนัสาํปะหลงัสดทีด่ตีอ้งสด มเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงู 27-
30% และไมเ่น่า  รปูที ่3-12 แสดงการเปรยีบของหวัมนัสาํปะหลงัทีเ่น่าและไมเ่น่า โดยหวัมนัสาํปะหลงั
ดา้นขวาเป็นหวัมนัหวัมนัสาํปะหลงัทีเ่น่า ซึง่เกดิจากการขงัของน้ําทีไ่ร่  การใหร้าคาหวัมนัสาํปะหลงัสดจะ
ขึ้นกบัคุณภาพของหวัมนัสําปะหลงัสด โดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์แป้ง โดยจะมกีารกําหนดราคารบัซื้อที่
เปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง 30% เอาไวท้ีห่น้าลานมนั/โรงงาน และกําหนดการลดราคาลงประมาณ 0.020-0.025 บาท
ต่อกโิลกรมัต่อเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งทีน้่อยกวา่ 30%  ในบางพืน้ทีห่รอืในบางช่วงฤดกูาลทีม่ปีรมิาณผลผลติออก
สู่ตลาดน้อย อาจมกีารรบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสดแบบคละหรอืเหมารวม โดยไม่คํานึงถงึเปอร์เซ็นต์แป้ง 
ส่งผลใหเ้กษตรกรบางรายนิยมเกบ็เกีย่วมนัสําปะหลงัทีอ่ายุมากกว่า 12 เดอืน เพื่อเพิม่น้ําหนักหวัและ
ปรมิาณผลผลติรวม (ซ◌ึ◌่งคุณภาพดา้นเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัจะตํ่าลง)  นอกจากน้ี เกษตรกรบางราย
อาจจงใจตดัหวัมนัสาํปะหลงัใหต้ดิเหงา้ปนมา เพือ่ใหไ้ดน้ํ้าหนกัมากขึน้ แต่ลานมนั/โรงงานกจ็ะตดัราคารบั
ซื้อใหต้ํ่าลงดว้ย เน่ืองจากจะตอ้งเสยีเวลาและค่าใชจ้่ายในการคดั/แยกเหงา้ออก ก่อนนําไปแปรรูป (รูปที ่
3-13)  โดยมากลานมนัและโรงงานแปรรูปมนัอดัเมด็จะรบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสดที่มคีุณภาพตํ่ากว่าที่
โรงงานผลติแป้งมนัสาํปะหลงัรบัซือ้ และรบัซือ้ในราคาทีต่ํ่ากวา่ 

 

 
 

รปูที ่3-10 รายละเอยีดของเครือ่งชัง่หาเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัดว้ยหลกัการแทนทีน้ํ่า 
ทีม่า: สาํนกัชัง่ตวงวดั (2549) 
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รปูที ่3-11 ลกัษณะของเครือ่งชัง่หาเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัดว้ยหลกัการแทนทีน้ํ่า 
 

 
 

รปูที ่3-12 หวัมนัสาํปะหลงัทีเ่น่ากบัไมเ่น่า 
 

  
 

รปูที ่3-13 หวัมนัสาํปะหลงัทีม่สีว่นของตน้ปน และการจดัการก่อนการแปรรปูโดยโรงงาน 

เน่า 
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สาํหรบัโรงงานผลติมนัอดัเมด็ทีร่บัซื้อมนัเสน้จากลานมนัเพื่อนํามาแปรรปูต่อ จะมกีารตรวจสอบ
คุณภาพโดยดลูกัษณะทางกายภาพ เช่น ส ีกลิน่ สิง่ปนเป้ือน และความแหง้ของมนัเสน้ รวมทัง้ตรวจสอบ
คุณภาพดา้นความชืน้และการปนเป้ือนของเมด็ทราย และใหร้าคาตามคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ
ดา้นความชืน้และการปนเป้ือนของเมด็ทรายทาํโดยสุ่มตวัอยา่งมนัเสน้มาทาํการบดใหม้ขีนาดเลก็ลง แลว้
นําไปวดัความชื้นด้วยเครื่องวดัความชื้น จากนัน้นําไปชัง่น้ําหนักด้วยเครื่องชัง่วเิคราะห์อย่างละเอยีด 
นําไปเผา แลว้นําเถา้และทรายทีเ่หลอืจากการเผามาชัง่น้ําหนักอกีครัง้  โดยทัว่ไปกําหนดใหม้นัเสน้มี
ความชื้นไม่เกนิ 14% และปรมิาณทรายไม่เกนิ 3%  หากมปีรมิาณความชื้นหรอืทรายมากเกนิไป 
(ความชืน้มากกวา่ 16% และปรมิาณทรายมากกวา่ 5-6%) จะไมร่บัซื้อ  บางโรงงานอาจรบัซื้อมนัเสน้ทีม่ ี
ความชืน้สงูมาตากแดดใหป้รมิาณความชืน้ลดลง โดยใหร้าคาทีต่ํ่าลง 

 
3.4.2 การผลิต (Make) 

 
ผลติภณัฑม์นัเสน้และมนัอดัเมด็มลีกัษณะดงัแสดงในรูปที่ 3-14  มนัเสน้จะมขีนาดแตกต่างกนั 

ตามลกัษณะการหัน่/สบัหวัมนัสด  ส่วนมนัอดัเมด็จะมขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนตเิมตร และ
ยาวประมาณ 2-3 เซนตเิมตร  การแปรรปูหวัมนัสาํปะหลงัสดใหอ้ยูใ่นรปูของมนัเสน้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ให้
สามารถจดัเก็บมนัสําปะหลงัไดน้านขึน้ สะดวกต่อการนําไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ 
ไดแ้ก่ มนัอดัเมด็ อาหารสตัว ์กรดมะนาว และเอทานอล  ส่วนการผลติมนัอดัเมด็มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
ลดขนาดและปรมิาตรของมนัเสน้ลง เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการขนสง่และจดัเกบ็  นอกจากน้ี ในการนําไปใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารสตัว์ บางโรงงานจําเป็นต้องใชม้นัอดัเมด็ในสายการผลติ เน่ืองจากขอ้จํากดัของ
เครือ่งจกัรและเทคโนโลยกีารผลติทีใ่ช ้ สว่นการแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงันัน้ จะทาํเพือ่สกดัเอาแป้งทีม่อียู่
ในหวัมนัสําปะหลงัมาใช้ประโยชน์ต่อไป  กระบวนการผลิตมนัเส้น มนัอดัเม็ด และแป้งมนัสําปะหลงั 
สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 

 

  
(ก) ผลติภณัฑม์นัเสน้ (ข) ผลติภณัฑม์นัอดัเมด็ 

 
รปูที ่3-14 ผลติภณัฑม์นัเสน้และผลติภณัฑม์นัอดัเมด็ 
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3.4.2.1 การผลิตมนัเส้น 
 

ในการแปรรูปมนัเส้น สามารถทําได้โดยใช้เครื่องโม่มนัเส้นสบัหวัมนัสําปะหลงัสดให้เป็นเส้น
เลก็ๆ แลว้นําไปตากแดดบนลานซเีมนตป์ระมาณ 2-3 วนั เพือ่ลดความชืน้ เน่ืองจากในหวัมนัสาํปะหลงั
สดจะมคีวามชืน้สงูมากถงึมากกวา่ 60% (รปูที ่ 3-15)  ในระหวา่งตาก จะตอ้งมกีารกลบัมนัเสน้อยูเ่สมอ
เพื่อใหม้นัเสน้แหง้ทัว่ถงึ  ในฤดูฝน จะใชเ้วลาในการตากมนัเสน้มากกว่าปกต ิและจะตอ้งมกีารเกบ็หรอื
คลุมผา้ใบเพื่อป้องกนัฝนดว้ย  การสบัมนัเสน้ม ี2 แบบ คอืสบัตามขวางและสบัตามยาว การสบัตามขวาง
จะสบัไดง้่ายและตากแหง้ไดเ้รว็ สว่นการสบัตามยาวจะสบัไดค้่อนขา้งชา้และใชเ้วลาตากแหง้นานกว่า แต่
จะมกีารสญูเสยีน้ําหนักน้อยและมเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงู (อุทยั และ สุกญัญา, 2550)  ขัน้ตอนการผลติมนัเสน้
แสดงดงัในรปูที ่ 3-16 และรปูผนวกที ่ก-3  ในการตากมนัเสน้ นอกจากจะใชว้ธิตีากแดดแลว้ ยงัสามารถ
ทาํใหแ้หง้โดยการอบไดด้ว้ย แต่การใชเ้ครื่องอบมนัใหแ้หง้นัน้ตอ้งใชเ้ชือ้เพลงิ เช่น น้ํามนัหรอืแก๊ส ซึง่มี
ตน้ทุนทีส่งูกว่าการตาก  การผลติมนัเสน้ 1 กโิลกรมั ตอ้งใชห้วัมนัสาํปะหลงัสดประมาณ 2.00-2.50 
กโิลกรมั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการดว้ยกนั เช่น ลกัษณะการหัน่ ลกัษณะการตากแหง้ ฤดูที่ทํา
การแปรรปู เป็นตน้  หวัมนัสาํปะหลงัสดทีม่เีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงูกจ็ะผลติมนัเสน้ไดส้งูดว้ย (สถาบนัวจิยัพชื
ไร่, 2551)  เมือ่มนัเสน้แหง้ดแีลว้จะตอ้งมคีุณภาพตามมาตรฐานมนัเสน้ (ตารางที ่3-2)  ซึง่หากมนัเสน้ที่
ไดม้คีวามชื้นเกนิระดบัมาตรฐานทีก่ําหนด (มากกว่า 14%) จะทําใหเ้กดิราและแบคทเีรยีในระหว่างการ
จดัเกบ็ในโกดงั และหากนําไปผลติมนัอดัเมด็ กจ็ะส่งผลต่อคุณภาพของมนัอดัเมด็ ทําใหม้นัอดัเมด็ทีไ่ดม้ี
ลกัษณะน่ิมกวา่ปกต ิ(สถาบนัวจิยัพชืไร,่ 2551) 

 

  
 

รปูที ่3-15 การโมม่นัเสน้ดว้ยเครือ่งและการตากมนัเสน้ 
 
นอกจากน้ี ผูผ้ลติบางรายยงัมไิดใ้สใ่จทีจ่ะทาํความสะอาดหวัมนัสาํปะหลงัสดก่อนนํามาผลติเป็น

มนัเสน้ ทาํใหม้เีศษดนิ ทราย หรอืสว่นของตน้มนัสาํปะหลงัปนลงในมนัเสน้ หรอือาจจงใจละเลยเพือ่ใหไ้ด้
มนัเสน้ในปรมิาณทีม่ากขึน้แต่มคีุณภาพตํ่ากวา่มาตรฐาน ดงันัน้ ภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ จงึไดร้่วมกนั
รณรงค์ใหม้กีารผลติมนัเสน้สะอาดคุณภาพด ีเหมาะสาํหรบัการใชเ้ป็นอาหารสตัวแ์ละใชใ้นอุตสาหกรรม
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ต่างๆ รวมทัง้เพื่อการส่งออกดว้ย  กระบวนการผลติมนัเสน้สะอาดจะแตกต่างจากกระบวนการผลติมนั
เสน้ทัว่ไป คอื จะตอ้งมกีารทําความสะอาดสิง่เจอืปนออกจากหวัมนัสาํปะหลงัสด โดยการคดัเลอืกเหงา้ 
ราก สิง่ปลอมปน เคาะดนิทรายออกจากหวัมนัสาํปะหลงัดว้ยแรงงานคน หรอืร่อนดนิทรายออกดว้ยเครื่อง
ร่อน ก่อนที่จะทําการสบัหรอืตมีนัสําปะหลงัเป็นเสน้ ในบางกรณีอาจมกีารปอกเปลอืกหวัมนัสําปะหลงั
ก่อนดว้ย (อุทยั และ สุกญัญา, 2550; กรมการคา้ภายใน, 2550)  คุณภาพมาตรฐานมนัเสน้สะอาดแสดง
ดงัในตารางที ่3-2  ปจัจุบนั มผีูป้ระกอบการลานมนัที่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นผูผ้ลติมนัเสน้สะอาดกบั
กรมการคา้ต่างประเทศอยู่ทัง้หมด 97 ราย (ขอ้มลู ณ วนัที ่4 มถุินายน 2552) (กรมการคา้ต่างประเทศ, 
2552ก) 

 
3.4.2.2 การผลิตมนัสาํปะหลงัอดัเมด็ 

 
ในการแปรรูปมันสําปะหลังอัดเม็ด จะใช้มนัเส้นเป็นวตัถุดิบในการผลิต จากนัน้นํามาผ่าน

กระบวนการพ่นไอน้ําหรอืน้ํามนัพชืใหม้รีะดบัความชืน้ทีเ่หมาะสม แลว้ส่งเขา้ไปยงัเครื่องตปี ัน่และเครื่อง
อดัมนัใหเ้ป็นเมด็ ซึง่จะมกีารใชแ้มเ่หลก็เพือ่ดกัจบัเศษโลหะทีอ่าจเจอืปนดว้ย เมือ่มนัสาํปะหลงัถูกอดัเมด็
แลว้ จะถูกเปา่ดว้ยพดัลมเพื่อระบายความรอ้นและลดอุณหภูมแิละความชืน้ จากนัน้ส่งผ่านเขา้ตะแกรง
รอ่นเพือ่คดัขนาด มนัอดัเมด็ทีม่ขีนาดไมไ่ดม้าตรฐานจะถูกสง่กลบัไปอดัเมด็ใหม ่มนัอดัเมด็ทีม่ขีนาดตาม
มาตรฐานจะถูกส่งไปตามสายพานลําเลยีงเพื่อจดัเกบ็และขนส่งใหก้บัลูกคา้ต่อไป  ขัน้ตอนการผลติมนั
สาํปะหลงัอดัเมด็แสดงดงัในรูปที ่ 3-16 และในรูปผนวกที ่ก-4  มาตรฐานของผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั
อดัเมด็แสดงดงัในตารางที ่3-2 ซึ่งลูกคา้บางรายอาจกําหนดคุณภาพเฉพาะของมนัอดัเมด็ทีต่อ้งการเพิม่
มาดว้ย 
 

 
รปูที ่3-16 กระบวนการผลติมนัเสน้และมนัอดัเมด็ 

หวัมนัสด 

ตหีวัมนัสด
ดว้ยเครือ่ง 

ตากแดด 
2-3 วนั 

พน่ไอน้ํา/
น้ํามนัพชื 

ตปีน่ดว้ย
เครือ่ง 

มนัเสน้ 

เขา้เครือ่ง
อดัมนั 

ทาํใหเ้ยน็ คดัขนาด 

มนัอดัเมด็ 

มนัอดัเมด็ที่
ไมไ่ดข้นาด 
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ตารางที ่3-2 มาตรฐานมนัเสน้ มนัเสน้สะอาด และมนัอดัเมด็ 
รายการ มาตรฐานมนัเสน้/มนัอดัเมด็ มาตรฐานมนัเสน้สะอาด 

แป้ง ไมน้่อยกวา่ 65% ไมน้่อยกวา่ 70% 
ความชืน้ ไมเ่กนิ 14% ไมเ่กนิ 13% 
เยือ่ใย ไมเ่กนิ 5% ไมเ่กนิ 4% 
ดนิทราย ไมเ่กนิ 3% ไมเ่กนิ 2% 
อื่นๆ ไมม่วีตัถุอื่นเจอืปน  

ไมม่กีลิน่ และสผีดิปกต ิ
ไมบ่ดูเน่า ไมข่ึน้รา  
และไมม่แีมลงทีย่งัมชีวีติ 

ไมม่วีตัถุอื่นเจอืปน 
ไมม่กีลิน่ และสผีดิปกต ิ
ไมบ่ดูเน่า ไมข่ึน้รา 
และไมม่แีมลงทีย่งัมชีวีติ 

ทีม่า: World Tapioca Conference 2009 (กรมการคา้ต่างประเทศ, 2552ข) 
 
3.4.2.3 การผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 

 
อุตสาหกรรมการผลติแป้งมนัสําปะหลงัในประเทศไทยสามารถจําแนกได้ 3 ประเภท คอื 

อุตสาหกรรมการผลติแป้งมนัสาํปะหลงัสาํเรจ็รปู (Native starch industry) อุตสาหกรรมการผลติแป้งมนั
สําปะหลงัแปรรูป (Modified starch industry) และอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภณัฑอ์ื่นๆ จากแป้งมนั
สาํปะหลงั (Starch derivative industry) (เดชา, 2550)  จากขอ้มลูของสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย 
(2552ข) พบวา่ ในปีพ.ศ. 2551 ประเทศไทยมโีรงงานผลติแป้งมนัสาํเรจ็รปูรวมทัง้หมด 84 โรงงาน โดยมี
โรงงานทีส่ามารถผลติแป้งดดัแปรไดอ้ยู่ทัง้หมด 30 โรงงาน  โรงงานผลติแป้งมนัสาํปะหลงัส่วนใหญ่จะ
ผลติโดยใชห้วัมนัสาํปะหลงัสดเป็นวตัถุดบิเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ มเีพยีง 5 โรงงานทีผ่ลติโดยใชท้ัง้หวัมนั
สําปะหลงัสดและแป้งมนัสําปะหลงัเป็นวตัถุดบิ และมโีรงงานจํานวน 11 โรงงานที่ผลติโดยใชแ้ป้งมนั
สําปะหลงัเป็นวตัถุดบิเพยีงอย่างเดยีว  โรงงานส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมทีี่ตัง้
โรงงานอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการเพาะปลูกมนัสําปะหลงัมาก ยกเว้นโรงงานในจงัหวดันครปฐมและ
ปทุมธานี ซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณทีไ่มม่กีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงั เน่ืองจากเป็นโรงงานทีผ่ลติแป้งดดัแปรโดย
ใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัเป็นวตัถุดบิ (ตารางที ่3-3) 
 

รปูที ่3-17 และรปูผนวกที ่ก-5 แสดงถงึกระบวนการผลติแป้งมนัสาํปะหลงั ซึง่เริม่ตัง้แต่การนํา
วตัถุดบิเขา้สูก่ระบวนการผลติ ผา่นขัน้ตอนการผลติต่างๆ จนผลติเป็นแป้งมนัสาํปะหลงั  กระบวนการ
ผลติแป้งมนัสาํปะหลงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 สว่นหลกัๆ คอื สว่นของการเตรยีมวตัถุดบิ สว่นของการ
สกดัแป้งและการแยกน้ําออกจากแป้ง และสว่นสนับสนุนการผลติ  ในส่วนของการเตรยีมวตัถุดบิจะเริม่
ตัง้แต่การนําหวัมนัสดมากําจดัสิง่สกปรก จําพวกดิน ทราย และรากมนัสําปะหลงั จากนัน้นําไปปอก
เปลอืกและลา้งหวัมนัสาํปะหลงั โดยเปลอืกของมนัสาํปะหลงัสามารถนําไปขายได ้ จากนัน้นําหวัมนัไปสบั
และบด เพือ่สง่เขา้สูก่ระบวนการในสว่นการสกดัแป้งมนัสาํปะหลงัต่อไป 
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ตารางที ่3-3 ขอ้มลูของโรงงานผลติแป้งมนัสาํปะหลงัในประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2551 

จงัหวดั จาํนวนโรงงาน 
แป้งมนั 

ผลติแป้ง 
ดดัแปรได ้

ใชท้ัง้หวัมนัสดและ 
แป้งมนัเป็นวตัถุดบิ 

ใชแ้ป้งมนัเป็นวตัถุดบิ 
เพยีงอยา่งเดยีว 

นครราชสมีา 21 7 1 3 
กาํแพงเพชร 8 - - - 
ชยัภมู ิ 3 1 - - 
สระแกว้ 2 - - - 
ฉะเชงิเทรา 4 2  1 
กาญจนบุร ี 2 1 - - 
ชลบุร ี 5 - - - 
กาฬสนิธุ ์ 8 4 - - 
จนัทบุร ี 3 1 1 - 
ระยอง 8 4 1 2 
ขอนแกน่ 1 - - - 
อุทยัธานี 2 2 1 - 
อุดรธานี 2 - - - 
เลย 1 - - - 
มหาสารคาม 2 1 - - 
ลพบุร ี 1 - - - 
รอ้ยเอด็ 1 - - - 
มกุดาหาร 1 - - - 
ราชบุร ี 2 2 - 1 
ศรสีะเกษ 2 1 1 - 
อุตรดติถ ์ 1 - - - 
นครปฐม 3 3 - 3 
ปทุมธานี 1 1 - 1 
รวมทัง้ประเทศ 84 30 5 11 

ทีม่า: ขอ้มลูจากสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ข) 
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รปูที ่3-17 กระบวนการผลติแป้งมนัสาํปะหลงั 
ทีม่า: เดชา (2550) 
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กระบวนการสกดัแป้งมนัสําปะหลงัเริม่ที่การแยกน้ําออก การสกดัแป้งดว้ยสารละลายซลัเฟอร ์
การทาํแป้งใหบ้รสิุทธิ ์การอบแป้งโดยการผลติลมรอ้นออกมาเปา่ จากนัน้ปล่อยใหเ้ยน็ แลว้จงึบรรจุแป้ง
มนัสําปะหลงัในบรรจุภณัฑ์ขนาดต่างๆ โดยแป้งมนัสําปะหลงัที่ผลิตได้จะต้องมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานดงัแสดงในตารางที่ 3-4  สําหรบัในส่วนสนับสนุนการผลติจะประกอบไปด้วยระบบปรบัปรุง
คุณภาพน้ํา ระบบผลติลมรอ้นดว้ยหวัเผาโดยใชน้ํ้ามนัเตา ชวีมวล และก๊าซชวีภาพ ระบบบําบดัน้ําเสยี 
ระบบก๊าซชวีภาพ และระบบผลติไฟฟ้า 
 
ตารางที ่3-4 มาตรฐานแป้งมนัสาํปะหลงั 

รายการ สตารช์ชัน้พเิศษ สตารช์ชัน้ 1 สตารช์ชัน้ 2 
แป้ง ไมน้่อยกวา่ 85% ไมน้่อยกวา่ 83% ไมน้่อยกวา่ 80% 
ความชืน้ ไมเ่กนิ 13% ไมเ่กนิ 14% ไมเ่กนิ 14% 
เถา้ ไมเ่กนิ 0.20% ไมเ่กนิ 0.30% ไมเ่กนิ 0.50% 
เยือ่ ไมเ่กนิ 0.2 ลกูบาศก์

เซนตเิมตรต่อน้ําหนกั
แป้ง 50 กรมั 

ไมเ่กนิ 0.5 ลกูบาศก์
เซนตเิมตรต่อน้ําหนกั
แป้ง 50 กรมั 

ไมเ่กนิ 1.0 ลกูบาศก์
เซนตเิมตรต่อน้ําหนกั
แป้ง 50 กรมั 

ความเป็นกรด-ดา่ง ตัง้แต่ 4.5-7.0 
สว่นของแป้งทีส่ามารถผา่นตะแกรงขนาด 150 ไมโครเมตร ไมน้่อยกวา่ 95% โดยน้ําหนกั 

ทีม่า: World Tapioca Conference 2009 (กรมการคา้ต่างประเทศ, 2552ข) 
 

อตัราการแปรรูปแป้งมนัสําปะหลงัจากหวัมนัสําปะหลงัสด จะขึน้อยู่กบัเปอรเ์ซน็ต์แป้งในหวัมนั
สาํปะหลงั  หากในหวัมนัสดมเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งประมาณ 20% จะตอ้งใชห้วัมนัสด 5 กโิลกรมั เพื่อผลติแป้ง
มนั 1 กโิลกรมั และจะไดก้ากมนัประมาณ 0.4-0.5 กโิลกรมั (พวงเพชร, 2547) 
 

เน่ืองจากแป้งมนัสําปะหลงัดบิ (Native starch) มกัมคีุณสมบตัไิม่ตรงต่อความตอ้งการใชใ้น
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองบางประเภท จงึจําตอ้งมกีารปรบัปรุงคุณสมบตัขิองแป้งใหเ้หมาะสมต่อการนําไปใช้
โดยการผลติเป็นแป้งดดัแปร (Modified starch) ดว้ยการนําแป้งมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งโมเลกุลของแป้ง เพือ่ใหแ้ป้งมคีุณสมบตัติามตอ้งการ  การแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงั
ดดัแปรในประเทศไทยม ี3 วธิ ีดงัน้ี (พวงเพชร, 2547) 

 
- วธิ ี Acid Degradation หรอื Acid conversion โดยการเตมิเกลอืหรอืกรดกํามะถนั เพือ่ลดความ

เหนียวของแป้งลง และสามารถคงรูปเจลไดโ้ดยการทําความเยน็ แป้งที่ไดจ้ะเรยีกว่า “Acid 
modified starch” 
 

- วธิ ีPregelatinization โดยการนําแป้งทีม่คีวามเขม้ขน้รอัยละ 40-50 มาเทลงบนผวิถงัรอ้น แป้ง
จะแหง้และสุกเป็นแผ่นบาง จากนัน้ นําไปบดผ่านตะแกรงเป็นแป้งอกีครัง้ เรยีกว่า “แป้งอลัฟา” 
(Alpha starch) หรอื “Cold water soluble starch” (CWS) เน่ืองจากแป้งทีไ่ดจ้ะมคีุณสมบตัเิป็น
กาวทนัที เมื่อสมัผสัน้ําเย็น หรืออาจเรียกว่า “แป้งที่ดดัแปรด้วยกระบวนการทางกายภาพ” 
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(Physically modified starch หรอื converted starch)  แป้งชนิดน้ีจะสุก 100% สามารถนําไปใช้
ในงานทีไ่มต่อ้งใชค้วามรอ้นในการทาํใหเ้ป็นกาวได ้
 

- วธิ ีDerivatives ซึง่เป็นการใชส้ารเคมใีนการเปลีย่นคุณสมบตัขิองแป้ง วธิน้ีีจะผลติแป้งดดัแปรได ้
2 ประเภท คอื Starch ester และ Starch ether  แป้งประเภท Starch ester เช่น Acetylated 
starch ซึ่งใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ และกาว และ Phosphoric acid ester ซึ่งใชใ้น
อุตสาหกรรมอาหาร  แป้งประเภท Starch ether เช่น Carboxymethyl ether, Hydroxyethylated 
starch, Hydropropylated starch และ Cationic starch ซึง่ทนความเยน็ไดด้กีวา่ Starch ester 
และมรีาคาแพงกวา่ Starch ester  นอกจากน้ี ยงัม ีStarch ether ชนิด Crossed-linked starch 
ซึง่ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร ในขัน้ตอนสุดทา้ยของการแปรรปูอาหาร เพื่อใหแ้ป้งคงทนต่อภาวะ
กรดด่างผดิปกติ รวมทัง้ทนต่อแรงกวนและความร้อน  ในอุตสาหกรรมซอสต่างๆ เช่น ซอส
มะเขอืเทศ อาหารกระป๋อง จะใช ้Crossed-linked starch และ Hydropropylated starch เพือ่เพิม่
ความคงตวั ไม่ให้เกิดการตกตะกอน  สําหรบัอุตสาหกรรมลูกกวาด จะใช้ Hydroxyethylated 
starch เพือ่ใหล้กูกวาดมคีวามแขง็ 
 
ปจัจุบนั การพฒันาปรบัเปลี่ยนคุณสมบตัขิองแป้งมนัสําปะหลงัดดัแปรยงัคงเป็นที่สนใจ และมี

การศกึษาอยา่งต่อเน่ือง ดงัเช่นในงานวจิยัโดย วรวกิลัยา และ สุนันทา (2551), Kiatkamjornwong et al. 
(2001), Santayanon and Wootthikanokkhan (2003) เป็นตน้ ทัง้น้ีเพื่อพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ทีม่ ี
คุณสมบตัติรงตามลกัษณะการใชง้านในอุตสาหกรรม และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด้
ดยีิง่ขึน้ 

 
3.4.3 การจดัส่ง (Delivery) 

 
ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์มันเส้นและมันอัดเม็ดไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ และ

คลงัสนิคา้ของผูส้่งออก จะนิยมขนส่งทางถนน ดว้ยรถบรรทุกหกลอ้ รถบรรทุกสบิลอ้ หรอืรถบรรทุกพ่วง 
ขึน้อยูก่บัปรมิาณทีข่นสง่ และระยะทางในการขนสง่  ในการขนสง่ระยะไกล เช่น การขนส่งผลติภณัฑม์นั
เสน้และมนัอดัเมด็ไปยงัคลงัสนิคา้ของผูส้่งออก ซึ่งมกัอยู่รมิแม่น้ําต่างๆ และไกลจากแหล่งผลติ จะนิยม
ขนส่งดว้ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อใหคุ้ม้ค่าต่อเวลาและค่าใชจ้่ายทีเ่สยีไป  สนิคา้มนัเสน้และมนัอดัเมด็
เพือ่การสง่ออกจะถูกขนถ่ายขึน้เรอืโป๊ะ และลาํเลยีงจากคลงัสนิคา้ของผูส้ง่ออกผา่นลาํน้ําในประเทศออกสู่
อ่าวไทย เพือ่ไปถ่ายขึน้เรอืใหญ่ทีท่่าทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงั ซึง่เป็นท่าสง่ออกสนิคา้ทางเรอืประเภท
สนิค้าเทกองหลกัของประเทศไทย (รูปที่ 3-18)  รูปที่ 3-19 แสดงการขนถ่ายสนิค้าขึ้นเรือใหญ่ที่ท่า
ทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงั และรปูผนวกที ่ก-6 แสดงขัน้ตอนการตรวจสอบผลติภณัฑม์นัเสน้เพือ่สง่ออก
ไปขายยงัตลาดต่างประเทศ  จากการศกึษา พบว่า การขนส่งผลติภณัฑเ์หล่าน้ียงัคงมรีูปแบบคลา้ยกบัที่
ได้ดําเนินการมาในอดตี ตามที่ได้มกีารศกึษาไว้โดย ปรชีา และคณะ (2531)  เพยีงแต่ในอดตีนัน้ มนั
อดัเมด็จะเป็นผลติภณัฑห์ลกัทีม่กีารส่งออกมาก เน่ืองจากมปีรมิาณความตอ้งการซื้อเป็นจํานวนมากจาก
สหภาพยุโรป (หรอื ประชาคมยุโรป ในขณะนัน้)  แต่ปจัจุบนั มนัเส้นจะมปีรมิาณการส่งออกมากกว่า 
เน่ืองจากความตอ้งการใชจ้ากสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึ่งรบัซื้อมนัเสน้จากประเทศไทยปีละมากกว่า 1 
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พนัลา้นตนั หรอืประมาณรอ้ยละ 94 ของปรมิาณมนัเสน้ส่งออกทัง้หมด  นอกจากน้ี ในอดตีไดม้กีารทํา
ขอ้ตกลงว่าด้วยการผลติ การค้า และการตลาดมนัสําปะหลงั ระหว่างไทยกบัสหภาพยุโรป ซึ่งกําหนด
โควต้าการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัจากประเทศไทยไปยงัสหภาพยุโรป  รฐับาลโดยกระทรวง
พาณชิยจ์งึไดม้กีารจดัสรรโควตา้การสง่ออก ตามสดัสว่นสตอ็คมนัสาํปะหลงัทีผู่ส้ง่ออกแต่ละรายมอียู ่โดย
มกีารตรวจสอบสตอ็คเป็นงวดๆ ในเขตปฏบิตักิารร่วมของสาํนักงานมาตรฐานสนิคา้และกรมศุลกากร ทํา
ใหผู้ส้่งออกไม่สามารถส่งออกผลติภณัฑ์ไดใ้นปรมิาณตามต้องการ นอกจากจะส่งออกไปยงัประเทศอื่น
นอกสหภาพยโุรป 
 

 
 

รปูที ่3-18 แผนทีบ่รเิวณทา่ทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงั 
ทีม่า: สรุยินั และคณะ (2549) 
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(ก) 
 

 
(ข) 
 

รปูที ่3-19 การขนถ่ายสนิคา้เทกองขึน้เรอืเดนิสมทุรทีท่า่ทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงั 
ทีม่า: สมาคมโรงงานผูผ้ลติมนัสาํปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2550) 
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ในการจดัสง่ ลานมนัและโรงงานบางแห่งจะมรีถบรรทุกเป็นของตนเอง และมกีารวา่จา้งรถบรรทุก
ขนสง่เมื่อมคีวามตอ้งการการขนส่งมาก การคดิอตัราค่าขนส่งจะเป็นการตกลงกนัระหว่างลานมนั/โรงงาน
กบัผูป้ระกอบการขนสง่ และขึน้ลงตามฤดกูาล กล่าวคอื ในช่วงฤดแูลง้ทีม่ผีลติผลมนัสาํปะหลงัออกสูต่ลาด
มาก จะเป็นช่วงที่มผีลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ออกสู่ตลาดมากเช่นกนั ทําให้เกิดการแข่งขนัแย่งใช้
รถบรรทุกกันมาก ทําให้ค่าขนส่งในช่วงฤดูแล้งสูงกว่าในช่วงฤดูฝนมาก  ขณะที่ในช่วงฤดูฝน ความ
ตอ้งการการขนส่งจะลดลงมาก จนทําใหผู้ป้ระกอบการขนส่งอาจตดัราคากนัเองจนตํ่า จนกระทัง่บางครัง้ 
ลานมนัและโรงงานทีม่รีถบรรทุกเป็นของตนเองกห็นัไปใชร้ถบรรทุกรบัจา้งแทน เน่ืองจากมคี่าใชจ้่ายตํ่า
กวา่  สถานการณ์เช่นน้ีมมีาตัง้แต่ในอดตี (ปรชีา และคณะ, 2531) จนกระทัง่ในปจัจุบนักย็งัเป็นเช่นนัน้อยู ่
เพยีงแต่อาจลดความรุนแรงลง เน่ืองจากในปจัจุบนั ผูส้ง่ออกไมจ่าํเป็นตอ้งระดมซื้อผลติภณัฑม์าเกบ็ไวใ้น
โกดงัในช่วงฤดูที่มีผลิตผลมนัสําปะหลังมากเพื่อรบัการจัดสรรโควต้าการส่งออกดังเช่นในอดีต และ
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนส่งกล็ดลงจากเดมิมาก เน่ืองจากมกีารขยายโครงข่ายเสน้ทางการขนส่งมากขึน้ 
และถนนมสีภาพดขีึน้ 

 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าไดม้กีารดําเนินการขนส่งเทีย่วกลบั (Backhauling) มาตัง้แต่ในอดตี โดย

รถบรรทุกจะวิง่ไปรบัสนิคา้เบด็เตลด็ทัว่ไปทีก่รุงเทพฯ หรอืรบัวสัดุก่อสรา้งทีจ่งัหวดัสระบุร ีหรอืรบัปุ๋ ยที่
กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ฯลฯ ในเที่ยวกลบั  แต่ในช่วงฤดูแล้งที่มีการแข่งขนัด้านการขนส่งสูง 
ปริมาณการขนส่งเที่ยวกลบัจะลดลง โดยผู้ประกอบการขนส่งมกัจะรีบนํารถวิง่เที่ยวเปล่ากลบัมารบั
ผลผลติทีต่น้ทาง เน่ืองจากการรอรบัสนิคา้ขากลบัจะกนิเวลานาน และผูว้า่จา้งขนสง่กม็กัจะจ่ายเงนิเพิม่ให้
เพือ่แลกกบัจาํนวนเทีย่วรถทีเ่พิม่ขึน้  ซึง่การปฏบิตัใินรปูแบบน้ีกย็งัคงเป็นไปเช่นเดมิ ตัง้แต่ในอดตีจนถงึ
ปจัจุบนั 

 
การขนส่งแป้งมนัสาํปะหลงัจะมจีุดหมายปลายทาง 2 แห่งหลกัๆ คอื การขนส่งเพื่อส่งออกไป

จาํหน่ายยงัต่างประเทศและการขนสง่เพือ่จาํหน่ายในประเทศ  การขนสง่เพือ่จาํหน่ายในประเทศ จะนิยม
ขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุกสบิล้อ รถบรรทุกพ่วง หรอืรถหวัลาก ตามปรมิาณการ
ขนส่ง  ส่วนการขนส่งเพื่อส่งออกจะขนส่งทัง้ทางถนนดว้ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทางน้ําดว้ยเรอืบรรทุก 
และทางรถไฟ โดยการขนสง่ทางถนนจะเป็นรปูแบบทีนิ่ยมมากทีส่ดุ  ช่องทางการขนสง่ผลติภณัฑแ์ป้งมนั
สาํปะหลงัเพือ่สง่ออกสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
1. ขนสง่ผา่นทางถนนดว้ยรถบรรทุกขนาดใหญ่ (รปูที ่3-20) เขา้สูส่ถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง 

(Inland container depot, ICD) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทีเ่ขตลาดกระบงั บรรจุ
สนิคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ (รูปที ่3-21) แลว้ถ่ายลงระบบรางเพื่อขนส่งไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงั
ต่อไป 
 

2. บรรจุสนิคา้เขา้ตู้คอนเทนเนอร์ที่โรงงาน (รูปที ่3-22) แลว้ขนส่งผ่านระบบรางจากจุดเปลี่ยน
ถ่ายอื่นๆ เชน่ ทีชุ่มทางจริะ จงัหวดันครราชสมีา เป็นตน้ (รปูที ่3-23) จากนัน้ ขนสง่ดว้ยระบบ
รางไปยงัทา่เรอืกรุงเทพหรอืทา่เรอืแหลมฉบงั 
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3. ขนสง่ผา่นระบบถนนดว้ยรถหวัลากไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงัหรอืท่าเรอืกรุงเทพโดยตรง (โดยไม่
ผา่นระบบราง) 

 
4. ขนสง่ผา่นระบบถนนไปยงัทา่เรอืรมิแมน้ํ่า เช่น ทีร่มิแมน้ํ่าเจา้พระยา (อําเภอนครหลวง อําเภอ

ท่าเรอื และอําเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา) ทีร่มิแม่น้ําบางปะกง (อําเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา) เพือ่ถ่ายลงสูเ่รอืโป๊ะ แลว้ลาํเลยีงผา่นทางแมน้ํ่าออกสูอ่่าวไทย (รปูที ่3-24) 
จากนัน้ถ่ายขึน้เรอืใหญ่ทีท่่าทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงั (ขนส่งแบบเทกอง ไม่ใชตู้ค้อนเทน
เนอร)์ 

 
 

  
(ก) รถบรรทุกหกลอ้ 

 
(ข) รถบรรทุกสบิลอ้ 

 

  
(ค) รถบรรทุกสบิสองลอ้ 

 
(ง) รถบรรทุกพว่ง 

 

 

 

(จ) รถหวัลาก  
 

รปูที ่3-20 รถบรรทุกทีใ่ชใ้นการขนสง่แป้งออกจากโรงงาน 
ทีม่า: บรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จาํกดั (2550)
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รปูที ่3-21 การยกถุงแป้งออกจากรถเพือ่บรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร ์
ทีม่า: บรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จาํกดั (2550) 

 
 

   
 

รปูที ่3-22 การบรรจุแป้งเขา้ตูค้อนเทนเนอรท์ีโ่รงงาน 
ทีม่า: บรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จาํกดั (2550) 
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รปูที ่3-23 การขนสง่ดว้ยตูค้อนเทนเนอรผ์า่นระบบราง 
ทีม่า: บรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จาํกดั (2550) 
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(ก) การลาํเลยีงแป้งขึน้เรอืโป๊ะทีบ่รเิวณทา่เรอื 

 
(ข) แป้งทีถู่กลาํเลยีงขึน้เรอืโป๊ะ 

 

 
(ค) การขนสง่แป้งทางแมน้ํ่าดว้ยเรอืโป๊ะขณะลอ่งตามลาํน้ํา 

 
รปูที ่3-24 การขนสง่แป้งทางแมน้ํ่าดว้ยเรอืโป๊ะทีบ่รเิวณทา่เรอื 

ทีม่า: บรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จาํกดั (2550) 
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3.4.4 การวางแผน (Plan) 
 
ในการวางแผนการจดัซื้อวตัถุดบิ ผลติ และขนสง่ ลานมนั/โรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็บางแห่งจะมี

การรบัคาํสัง่ซื้อ (Order) มาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ ในประเทศและบรษิทัผูส้ง่ออก ซึง่จะมี
การสัง่สนิคา้ล่วงหน้าประมาณ 1-2 เดอืน แลว้แต่กรณ ีบางครัง้อาจมกีารสัง่สนิคา้ด่วนบา้ง สว่นใหญ่แลว้ 
จะไม่รบัสัง่สนิคา้ล่วงหน้าระยะยาว และจะทําการผลติตามคาํสัง่ซื้อ (Make-to-order) และ/หรอืปรมิาณ
ความตอ้งการทีไ่ดค้าดการณ์เอาไว ้

 
สาํหรบัโรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงั มกีารผลติทัง้แบบผลติเกบ็ไวเ้พือ่รอจาํหน่าย (Make-to-

stock) และผลติตามคาํสัง่ซื้อ (Make-to-order)  โดยสว่นใหญ่จะเป็นการผลติตามคาํสัง่ซื้อ โดยเฉพาะใน
กรณีของแป้งดดัแปรซึ่งลูกคา้จะกําหนดลกัษณะเฉพาะของสนิคา้ที่ต้องการมาให ้นอกจากน้ี อาจมกีาร
ผลติตามปรมิาณความตอ้งการทีไ่ดค้าดการณ์เอาไว ้เน่ืองจากมลีกูคา้ประจาํบางรายทีม่กัจะสัง่ซื้อสนิคา้ใน
รูปแบบและปรมิาณที่แน่นอนดว้ย  ในการผลติ โรงงานขนาดใหญ่บางแห่งจะมกีารกําหนดปรมิาณการ
ผลติขัน้ตํ่าเอาไว ้เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการตัง้เครื่องจกัรและการทําความสะอาดสายการผลติ และมกีาร
ตรวจสอบสนิคา้คงคลงัอยูเ่สมอ  นอกจากน้ี ยงัมกีารกําหนดปรมิาณการสัง่ซื้อวตัถุดบิทีเ่หมาะสม สาํหรบั
วตัถุดบิอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่หวัมนัสาํปะหลงัสด เพือ่ลดค่าใชจ้่ายในการสัง่ซื้อ  และในโรงงานบางแห่งยงัไดม้กีาร
นําซอฟท์แวร์และเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ มาใช้ เพื่อช่วยในการวางแผนและจดัการภายในโรงงาน 
เช่น ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)  สาํหรบัโรงงานขนาดเลก็หลายแห่ง อาจยงัไมม่กีาร
วางแผนที่เป็นระบบมากนัก และยงัไม่มกีารนําซอฟท์แวร์และเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ มาใชใ้นการ
วางแผนดาํเนินงาน 

 
ในการแปรรูป ทัง้ลานมนัและโรงงานต่างๆ มกัจะใชอ้ตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช ้หรอื

อตัรา TOU (Time of use rate) และวางแผนการผลติโดยเน้นผลติใหเ้ตม็กาํลงัสงูสดุในชว่งเวลา Off peak 
คอื ตัง้แต่วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น. และวนัเสาร์-อาทติย์ วนัหยุดราชการ (ไม่รวมวนัหยุด
ชดเชย) ทัง้วนั เพื่อรบัประโยชน์จากการใชอ้ตัราค่าไฟฟ้า TOU (สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน, 
2545)  นอกจากน้ี โรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงัหลายแห่งยงัไดผ้ลติก๊าซชวีภาพและไฟฟ้าขึน้มาใชใ้น
โรงงาน เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในดา้นการใชพ้ลงังานอกีดว้ย (ดงัแสดงในรปูที ่3-16) 

 
3.4.5 การส่งคืนสินค้า (Return) 

 
ในอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงั พบว่า ไม่มกีารส่งคนืสนิคา้ โดยมากสนิคา้ทีไ่ม่ไดต้าม

มาตรฐานมกัจะถูกรบัซือ้ในราคาทีถู่กลง หรอืถูกนําไปขายใหก้บัลกูคา้รายอื่นต่อไป เช่นเดยีวกบักรณีของ
วตัถุดบิหวัมนัสาํปะหลงัสด 
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3.4.6 กลไกการจาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงัในประเทศ 
 

ผูค้า้แป้งมนัสาํปะหลงัดบิภายในประเทศแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คอื ผูค้า้รายใหญ่ ผูค้า้แบ่ง
บรรจุ และผูค้า้รายยอ่ย 

 
ผู้ค้ารายใหญ่ส่วนมากเป็นผู้ผลิตแป้งมนัสําปะหลงัเองหรือมีความสมัพนัธ์กับผู้ผลิตแป้งมนั

สาํปะหลงัเป็นเวลานาน โดยจะมกีารทําการตลาดเอง เช่น ทําการเสนอขายใหแ้ก่ซูเปอรม์ารเ์กต็รายใหญ่ 
เป็นตน้  สว่นผูค้า้แบ่งบรรจุ ในทีน้ี่หมายถงึ ผูท้ีร่บัซื้อแป้งมนัสาํปะหลงัจากโรงงานผูผ้ลติ แลว้นํามาแบ่ง
บรรจุถุงในขนาดบรรจุทีเ่ลก็ลง เช่น นําแป้งมนัสาํปะหลงัขนาดบรรจุ 500 กโิลกรมัจากโรงงานแปรรปูแป้ง
มนัสาํปะหลงัมาทําการแบ่งบรรจุใหมใ่นขนาดบรรจุตัง้แต่ 1, 5, 20 จนถงึขนาด 50 กโิลกรมั เป็นตน้ 
จากนัน้จะมกีารจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลติสนิคา้อุปโภคบรโิภครายยอ่ย เช่น โรงงานทําเสน้ก๋วยเตีย๋ว หรอืหาก
เป็นถุงขนาดเล็ก ก็จะจําหน่ายให้ร้านค้าปลีกต่อไป  สําหรบัผู้ค้ารายย่อย มกัเป็นผู้จําหน่ายแป้งมนั
สาํปะหลงัปลกีในขนาดบรรจุเลก็ๆ ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคโดยตรง 

 
แหลง่วตัถุดบิของแป้งมนัสาํปะหลงัสาํหรบัผูค้า้รายใหญ่หรอืผูค้า้แบง่บรรจุอาจมาจากโรงงานแป้ง

มนัสาํปะหลงัเพยีงโรงเดยีว หรอืจากหลายโรงงาน จากนัน้นําแป้งมนัสาํปะหลงัมาทาํการผสมกนัแลว้บรรจุ
ลงถุงขนาดเล็ก ซึ่งผลที่ตามมาคอืปญัหาด้านความสมํ่าเสมอของคุณภาพของแป้งมนัสําปะหลงัในแต่
ละลอ็ตของการส่งมอบ การซื้อขายมกัใชร้ะบบเครดติแทนการชําระดว้ยเงนิสด ซึ่งจะสงัเกตไดว้่าโรงงาน
แป้งมนัสาํปะหลงัส่วนมากจะไม่ทําการตลาดเพื่อจดัจําหน่ายในประเทศใหแ้ก่ผูบ้รโิภคโดยตรง เน่ืองจาก
มกัจะไมเ่ชีย่วชาญดา้นการตลาดเทา่ผูค้า้แป้งมนัสาํปะหลงั 

 
ในกรณีของลกูคา้รายใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมผลติผงชรูส ซึง่ใชว้ตัถุดบิหลกัคอืแป้งมนัสาํปะหลงั

ดบิในการผลติ จะมรีูปแบบการซื้อขายอกีประเภทหน่ึง คอืการเปิดประมูลประจําปี โดยผูผ้ลติแป้งมนั
สําปะหลงัจะทําการยื่นซองประกวดราคาแก่ลูกคา้ ผูท้ีใ่หร้าคาถูกที่สุดจะเป็นผูท้ี่ไดท้ําสญัญาซื้อขายกบั
ลกูคา้รายนัน้ๆ  สาเหตุทีก่ลไกน้ีสามารถนํามาใชไ้ดเ้น่ืองจากเทคโนโลยกีารผลติแป้งมนัสาํปะหลงัดบิเป็น
เทคโนโลยทีีโ่รงงานผูผ้ลติแป้งมนัสําปะหลงัทุกโรงงานสามารถทําได ้จงึมผีูผ้ลติอยู่เป็นจํานวนมาก  แต่
หากเป็นการซื้อขายแป้งดดัแปรทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูงขึน้ การเปิดการประมลูและประกวดราคาเช่นน้ี
จะมคีวามเป็นไปไดย้าก เพราะแป้งดดัแปรบางประเภท มผีูผ้ลติเพยีงไมก่ีร่ายเทา่นัน้ทีส่ามารถผลติได ้
 
3.4.7 กลไกการจาํหน่ายแป้งมนัสาํปะหลงัเพ่ือการส่งออก 
 

การคา้แป้งมนัสําปะหลงัในตลาดต่างประเทศสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆ คอื 
การคา้โดยผา่นบรษิทัพอ่คา้คนกลาง (Traders) และการขายใหแ้ก่ลกูคา้ในต่างประเทศโดยตรง 

 
การคา้ผ่านบรษิทัพ่อคา้คนกลางนัน้ยงัเป็นทีป่รากฏในการคา้แป้งมนัสาํปะหลงัจากประเทศไทย 

แมว้่าจะมกีารคา้ขายแป้งมนัสาํปะหลงัมาเป็นเวลานานแลว้ ทัง้น้ีเน่ืองจากบรษิทัผูผ้ลติแป้งมนัสาํปะหลงั
ของไทยยงัไม่มีความชํานาญในการตลาดเชิงรุก จึงต้องอาศัยบริษัทพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ช่วยด้าน
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การตลาดในประเทศต่างๆ  จะมกีเ็พยีงไม่กีบ่รษิทัเท่านัน้ทีส่ามารถทําการตลาดในต่างประเทศไดด้ ี
นอกจากน้ี กลุ่มตลาดใหม่ เช่น ประเทศในตะวนัออกกลาง กย็งัมคีวามตอ้งการในการใชบ้รษิทัพอ่คา้คน
กลางเพือ่เป็นตวัแทนในการตดิต่อซือ้ขายกนัอยูม่าก 

 
ในประเทศที่ได้มีการซื้อขายแป้งมนัสําปะหลงัระหว่างกันมานานและเป็นประเทศที่แป้งมนั

สาํปะหลงัจากไทยมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัในแวดวงอุตสาหกรรม ลูกคา้ในประเทศนัน้อาจมกีารรวมกลุ่มกนั
เพือ่จดัซือ้แป้งมนัสาํปะหลงัจากโรงงานในประเทศไทยโดยตรง เชน่ ลกูคา้จากประเทศญีปุ่น่ เป็นตน้ 

 
สาํหรบัตลาดแป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปร โรงงานผูผ้ลติแป้งดดัแปรเกอืบทัง้หมดในประเทศไทยเป็น

ผูผ้ลติแป้งมนัสาํปะหลงัดบิอยู่เดมิ ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางที ่3-3  ประเทศไทยมโีรงงานแปรรูปแป้งดดั
แปรอยู่ 30 แห่ง จากจํานวนโรงงานแปรรูปแป้งมนัสําปะหลงัทัง้หมด 84 แห่ง โดยมโีรงงานจํานวน 11 
แหง่ทีผ่ลติแป้งดดัแปรจากแป้งดบิเพยีงอยา่งเดยีว (ไมไ่ดผ้ลติแป้งจากหวัมนัสาํปะหลงั)  การผลติแป้งดดั
แปรมคีวามยุ่งยากซบัซ้อนกว่าการผลติแป้งดบิ เน่ืองจากตอ้งใชเ้ทคเทคโนโลยเีพิม่เตมิหรอืมสี่วนผสม
เฉพาะเพื่อเปลี่ยนแปลงแป้งมันสําปะหลังดิบให้มีคุณสมบัติทางเคมีที่เหมาะสมกับการนําไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ 

 
ช่องทางการจาํหน่ายแป้งดดัแปรโดยทัว่ไปจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัแป้งดบิ เพยีงแต่แตกต่างกนัที่

การผลติแป้งดดัแปรมกัเป็นการผลติตามคําสัง่ซื้อ แทนการผลติเพือ่เกบ็ไวร้อจาํหน่ายในกรณีของแป้งดบิ  
การสัง่ซื้อแป้งดดัแปรจากทัง้ลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศมกัเป็นการสัง่จากลูกคา้โดยตรง เน่ืองจาก
สารเคมหีรอืสนิค้าบางอย่างต้องการการควบคุมคุณภาพตัง้แต่โรงงานผลติวตัถุดบิจนกระทัง่ผลติเป็น
สนิคา้แลว้ 

 
กลุ่มลกูคา้ของแป้งดดัแปรแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คอื กลุ่มลูกคา้ทีซ่ื้อตรงและกลุ่มลกูคา้ที่

เป็นบรษิทัพอ่คา้คนกลาง (Traders) 
 
กลุ่มลูกคา้ทีท่ําการซื้อขายโดยตรงมกัเป็นกลุ่มผูซ้ื้อทีนํ่าแป้งดดัแปรไปผลติเป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆ  

การสัง่ซื้อมกัทําการสัง่ซื้อล่วงหน้า หรอือาจทําเป็นสญัญาซื้อขาย (Contract) ก่อนการส่งมอบจรงิหลาย
เดอืน เน่ืองจากการผลติแป้งดดัแปรมคีวามยุ่งยากในการควบคุมคุณภาพมากกว่าแป้งดบิ ซึ่งการสัง่ซื้อ
สนิคา้ล่วงหน้ามผีลดต่ีอโรงงานผูผ้ลติ เน่ืองจากสามารถทําการวางแผนการผลติได้ก่อนล่วงหน้า แต่มี
ขอ้เสยีคอื ผูซ้ื้อจะไดร้าคาตามทีต่กลงไว ้ณ วนัทีส่ ัง่ซื้อ ซึ่งราคาของแป้งมนัสาํปะหลงัอาจมกีารขึน้ลงได้
ก่อนวนัที่สนิค้าได้ถูกส่งมอบจรงิ  หากราคา ณ วนัที่ทําการส่งมอบสูงกว่าราคาที่ตกลงกนัไวล้่วงหน้า 
ผูข้ายจะเสยีโอกาสในการทาํกาํไรทีม่ากขึน้ 

 
แป้งดดัแปรบางส่วนจะถูกจําหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบรษิัทพ่อค้าคนกลาง (Traders) ซึ่ง

มกัจะเป็นบรษิทัในต่างประเทศ เน่ืองจากบรษิทัในประเทศจะมขีอ้มลูผูผ้ลติแป้งดดัแปรในประเทศอยู่แลว้ 
จึงสามารถทําการติดต่อซื้อขายได้โดยตรง ผ่านช่องทางการจําหน่ายในประเทศ  พ่อค้าคนกลางใน
ต่างประเทศบางรายจะดาํเนินการแยกบรรจุแป้งดดัแปรลงบรรจุภณัฑท์ีม่ขีนาดเลก็ลง ก่อนจาํหน่ายต่อไป
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ยงัลกูคา้ในประเทศของตน และบางรายอาจมกีารทาํการตลาดดว้ยการตดิตราสนิคา้ของตนบนบรรจุภณัฑ์
เพือ่สรา้งตราสนิคา้ของตนดว้ย  การซื้อขายกม็กัมกีารตกลงกนัล่วงหน้าเช่นเดยีวกบักลุ่มลกูคา้ทีม่กีารซื้อ
ตรง 

 
เน่ืองจากธรรมชาตขิองธุรกจิแป้งดดัแปรเป็นการซื้อขายล่วงหน้ากนัอยูแ่ลว้ ตลาดสนิคา้ล่วงหน้า 

(Future market) ของแป้งดดัแปรจงึไมเ่ป็นทีนิ่ยมนักในหมูผู่ผ้ลติและลกูคา้ทีม่กีารซื้อขายในปจัจุบนั จะมี
ประโยชน์กเ็พยีงแต่สาํหรบัผูเ้กง็กาํไรทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายโดยตรงเทา่นัน้ 
 
3.5 การแปรรปูท่ีโรงงานผลิตเอทานอล 
 

วตัถุดบิทีนํ่ามาใชผ้ลติเอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในประเทศไทยแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คอื 
วตัถุดบิจากออ้ย (กากน้ําตาล/ออ้ย/น้ําออ้ย) และวตัถุดบิจากมนัสําปะหลงั (หวัมนัสาํปะหลงัสด/มนัเสน้)  
ซึง่ประเทศไทยมโีรงงานทีจ่ดทะเบยีนเพือ่ขออนุญาตทาํการผลติเอทานอลเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่1 
ตุลาคม พ.ศ. 2551 อยู่ทัง้หมด 47 โรงงาน มกีําลงัการผลติทีไ่ดร้บัอนุญาตรวม 12.295 ลา้นลติรต่อปี  มี
โรงงานทีจ่ดทะเบยีนใชม้นัสําปะหลงัเป็นวตัถุดบิจํานวน 25 โรงงาน (กําลงัการผลติรวม 8.590 ลา้นลติร
ต่อปี)  โรงงานทีจ่ดทะเบยีนใชว้ตัถุดบิจากออ้ยจาํนวน 15 โรงงาน (กําลงัการผลติรวม 2.685 ลา้นลติรต่อ
ปี)  ส่วนที่เหลืออีก 7 โรงงานจะผลติโดยใช้ทัง้วตัถุดบิจากอ้อยและมนัสําปะหลงั (กําลงัการผลิตรวม 
1.020 ลา้นลติรต่อปี)  สว่นใหญ่มทีาํเลทีต่ ัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 
ใกลก้บัแหล่งวตัถุดบิ  อย่างไรกต็าม โรงงานทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวน้ัน้ยงัมไิดเ้ปิดดําเนินการทัง้หมด มเีพยีง
บางแห่งเท่านัน้ทีไ่ดเ้ปิดดําเนินกจิการจรงิ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวง
พลงังาน, 2551) 
 

ปจัจุบนั โรงงานทีผ่ลติเอทานอลจากหวัมนัสาํปะหลงัทีเ่ปิดดาํเนินการแลว้ยงัมอียูเ่ป็นจาํนวนน้อย 
แต่ในอนาคตอนัใกลน้ี้ อุตสาหกรรมน้ีจะขยายตวัขึน้อกี  จากขอ้มูลของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2551) โรงงานผลติเอทานอลทีใ่ชม้นัสําปะหลงัเป็นวตัถุดบิที่อยู่
ระหว่างการก่อสรา้งมจีํานวนทัง้หมดถงึ 11 โรงงาน จากจํานวนโรงงานทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งทัง้หมด 
12 โรงงาน 

 
อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจากหวัมนัสําปะหลงัได้เกิดกําเนิดขึ้นเน่ืองจากนโยบายของ

รฐับาล โดยกระทรวงพลงังาน ในปีพ.ศ. 2549 ทีไ่ดก้ําหนดเป้าหมายใหม้กีารใชเ้อทานอลในปรมิาณ 1 
ลา้นลติรต่อวนั เพือ่ทดแทน MTBE (Methyl tertiary butyl ether หรอืสารทีใ่ชเ้พิม่ออกเทนในน้ํามนั
เบนซนิ) ในน้ํามนัเบนซนิ 95 ภายในปีพ.ศ. 2549 และใหม้กีารใชเ้อทานอลวนัละ 3 ลา้นลติร เพือ่ทดแทน 
MTBE ในน้ํามนัเบนซนิ 95 และทดแทนเน้ือน้ํามนัในน้ํามนัเบนซนิ 91 ภายในปีพ.ศ. 2554 เน่ืองจาก
สภาวะราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้อยา่งต่อเน่ือง  แต่ต่อมา กระทรวงพลงังานไดป้ระเมนิสถานการณ์การใชน้ํ้ามนั
เชื้อเพลงิและอตัราการเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิ และได้ปรบัลดเป้าหมายการใช้เอทานอลเพื่อทดแทน 
MTBE ในน้ํามนัเบนซนิ 95 และทดแทนเน้ือน้ํามนัในน้ํามนัเบนซนิ 91 ภายในปีพ.ศ. 2554 ลงเป็นวนัละ 
2.4 ลา้นลติร  และในปีพ.ศ. 2549 นัน้ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.) ไดม้มีตใิหเ้ปิดเสรี
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ในการขอจดัตัง้โรงงานผลติและจาํหน่ายเอทานอลเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ เพือ่เป็นการเร่งรดัและสง่เสรมิใหม้ี
การผลิตและจําหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงได้ตามเป้าหมายที่กําหนด สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงพลงังาน (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2551)  ในช่วงตน้
ปีพ.ศ. 2552 ปรมิาณความตอ้งการใชเ้อทานอลเป็นเชือ้เพลงิของประเทศไทยโดยเฉลีย่มปีรมิาณประมาณ 
1.2-1.3 ลา้นลติรต่อวนั (ซึ่งยงัน้อยกว่าปรมิาณการใชเ้อทานอลทีไ่ดม้กีารตัง้เป้าหมายเอาไว)้  โดยส่วน
ใหญ่จะผลติจากวตัถุดบิจากออ้ย ประมาณ 1.17 ลา้นลติรต่อวนั และผลติจากมนัสาํปะหลงัประมาณ 0.09 
ลา้นลติรต่อวนั (กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, 2552ก)  การวเิคราะหก์ารใชพ้ลงังานตลอดทัง้โซ่อุปทานเพือ่ผลติ
เอทานอลจากมนัสาํปะหลงัในประเทศไทยไดถู้กนําเสนอไวใ้น Nguyen et al. (2007a, 2007b) 

 
3.5.1 การจดัหาวตัถดิุบ (Source) 

 
จากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์โรงงานอุตสาหกรรมผลติเอทานอลจากมนัสําปะหลงัแห่งหน่ึง 

พบว่า โรงงานจะรบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดจากเกษตรกรทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงเป็นหลกั ซึ่งผลผลติของ
เกษตรกรในพืน้ทีจ่ะอยู่ทีป่ระมาณ 2-3 ตนัต่อไร่เท่านัน้  โดยเฉลีย่ราคารบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสดของ
โรงงานจะตํ่ากว่าราคาหวัมนัสําปะหลงัสดในจงัหวดันครราชสมีา (ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมนัสําปะหลงัที่
ใหญ่ทีสุ่ด รวมทัง้มลีานมนัและโรงงานแปรรูปแป้งมนัสาํปะหลงัมากทีสุ่ดในประเทศ)  สาํหรบัแหล่งหวัมนั
สาํปะหลงัสดของโรงงานอกีแหล่งคอื ลานมนัในบรเิวณใกลเ้คยีง แต่โรงงานไม่นิยมใชห้วัมนัสดจากลาน
มนัมากนกั เน่ืองจากไมม่ัน่ใจในคุณภาพของหวัมนัสาํปะหลงัทีไ่ดจ้ากลานมนั 

 
ในปจัจุบนั โรงงานจะผลติเอทานอลไดป้ระมาณ 70,000-80,000 ลติรต่อวนั โดยใชม้นัสาํปะหลงั

สดประมาณ 500 ตนัต่อวนั  ปรมิาณหวัมนัสาํปะหลงัสดทีจ่ดัซื้อไดจ้ะแปรผนัไปตามฤดกูาลเป็นอยา่งมาก  
โดยทัว่ไป ในราวๆ เดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนกนัยายน จะซือ้หวัมนัสาํปะหลงัสดไดป้ระมาณ 300 ตนัต่อวนั
ขึน้ไป แต่ในเดอืนพฤศจกิายนจนถงึเดอืนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงทีม่ผีลติผลออกสู่ตลาดมาก จะสามารถซื้อ
หวัมนัสาํปะหลงัสดไดม้ากกวา่ 300-500 ตนัต่อวนั  สาํหรบัชว่งเวลาอื่นๆ นอกเหนือจากน้ี จะซื้อหวัมนัสด
ไดน้้อยลง และในบางช่วงเวลาแทบจะไมส่ามารถจดัหาหวัมนัสดเพือ่ใชใ้นการผลติไดเ้ลย เน่ืองจากหวัมนั
สําปะหลงัส่วนใหญ่จะถูกนําไปจําหน่ายใหก้บัอุตสาหกรรมอื่น  สําหรบัสถานการณ์ในปจัจุบนั สามารถ
พจิารณาไดว้า่โรงงานมกีาํลงัการผลติมากเกนิกวา่วตัถุดบิทีส่ามารถหาซือ้ไดใ้นแต่ละวนั 
 

สาํหรบัการส่งเสรมิความรูใ้หแ้ก่เกษตรกรในชุมชนเพื่อเพิม่ปรมิาณผลผลติในพืน้ที ่ทางโรงงาน
ไดจ้ดัใหม้กีารเผยแพร่ความรูใ้นการปลูกมนัสําปะหลงัใหแ้ก่เกษตรกร รวมทัง้กรรมวธิกีารนํากากมนัไป
ผลติเป็นปุ๋ ย  ปจัจุบนั โรงงานมพีืน้ทีเ่พาะปลูกมนัสําปะหลงัในแปลงทดลองและพืน้ทีเ่พาะปลูกจาก
เกษตรกรในโครงการบางสว่นทีศ่กึษาวธิกีารปลกูเพื่อเพิม่ปรมิาณผลผลติต่อไร่ใหส้งูขึน้ โดยไดร้บัความ
ช่วยเหลอืในการอบรมให้ความรู้จากนักวชิาการซึ่งเชี่ยวชาญด้านการผลติมนัสําปะหลงั รวมทัง้ได้
พจิารณาการใชปุ้๋ ยจากกากทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติเอทานอลในแปลงปลกูอยา่งเหมาะสมดว้ย 
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3.5.2 การผลิต (Make) 
 

หลงัจากรบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดจากเกษตรกรในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงแลว้ โรงงานจะดําเนินการแปร
รปูหวัมนัสาํปะหลงัสดไปเป็นเอทานอล ตามขัน้ตอนการผลติต่อไปน้ี 

 
ขัน้ตอนการผลิตเอทานอลจากหวัมนัสาํปะหลงัสด 
 
1. รบัหวัมนัสาํปะหลงัจากเกษตรกร 
2. ทาํการกาํจดัสิง่เจือ้ปนต่างๆ เชน่ ดนิ ทราย เป็นตน้ 
3. ลา้งหวัมนัสาํปะหลงัใหส้ะอาด 
4. สบัหยาบหวัมนั 
5. โมล่ะเอยีดจนกระทัง่วตัถุดบิมลีกัษณะเหลวคลา้ยโจ๊ก 
6. ตม้ 
7. ใสเ่อมไซมเ์พือ่ยอ่ยแป้งเป็นน้ําตาล 
8. เตมิยสีต ์
9. หมกัเป็นเวลา 48-56 ชัว่โมง 
10. กลัน่แยกแอลกอฮอล ์เพือ่ใหไ้ดแ้อลกอฮอล ์95% 
11. ทาํการ Dehydration เพือ่ใหไ้ดแ้อลกอฮอล ์99% 
 
โดยทีแ่อลกอฮอลก์่อนการกลัน่ 100 สว่น จะสามารถกลัน่ไดเ้ป็นกาก 90 สว่นและแอลกอฮอล์

เพยีง 10 ส่วนเท่านัน้  โดยเฉลีย่ หวัมนัสาํปะหลงัสดประมาณ 7 กโิลกรมัจะสามารถนํามาใชผ้ลติเอทา
นอลได ้1 ลติร (ทัง้น้ีขึน้กบัเปอรเ์ซน็ต์แป้งในหวัมนัสาํปะหลงัสดดว้ย)  สําหรบัของเสยีจากกระบวนการ
ผลติจะถูกนําไปหมกัเพือ่ผลติเป็นก๊าซชวีภาพเพือ่ใชเ้ป็นพลงังานทดแทนอกีขัน้ตอนหน่ึง  พืน้ทีผ่ลติของ
โรงงานจงึสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 สว่นหลกั คอื ส่วนของโรงงานผลติเอทานอล สว่นหมอ้ตม้ (Boiler) 
และส่วนบําบัดน้ําเสียและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  รูปที่ 3-25 แสดงแผนภาพและรายละเอียดของ
กระบวนการผลติเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั 

 
3.5.3 การจดัส่ง (Delivery) 

 
ในปจัจุบนั ผูซ้ื้อเอทานอลจะจดัรถบรรทุกมารบัเอทานอลทีโ่รงงานเอง และคดิค่าขนส่งกบัทาง

โรงงาน ซึง่อตัราค่าขนสง่จะอยูท่ีป่ระมาณ 0.70-1.00 บาทต่อลติร โดยปกตลิกูคา้จะมารบัสนิคา้ทีโ่รงงาน
ทุกวนั วนัละประมาณ 1-2 คนัรถ 
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รปูที ่3-25 กระบวนการผลติเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั 
ทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน (2551) 
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3.5.4 การวางแผน (Plan) 
 
ในปจัจุบนั โรงงานและลกูคา้จะเซน็สญัญาซื้อขายตามคาํสัง่ซื้อ (Order) ทุก 3 เดอืน โดยโรงงาน

จะทราบขดีความสามารถในการผลติล่วงหน้าและตรวจสอบความสามารถในการผลติก่อนตกลงรบัคํา
สัง่ซือ้ทุกครัง้เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปญัหาเรือ่งการสง่สนิคา้ไมท่นัตามกาํหนด 

 
นอกจากน้ี ทางโรงงานไดม้กีารสาํรวจความตอ้งการสัง่ซือ้ของลกูคา้เพือ่นํามาทาํการพยากรณ์

ความตอ้งการ และวางแผนการผลติตามคา่พยากรณ์ทีไ่ด ้
 

3.5.5 การส่งคืนสินค้า (Return) 
 

พบวา่ไมม่กีารสง่คนืสนิคา้ในอุตสาหกรรมการผลติเอทานอลจากหวัมนัสาํปะหลงั 
 

3.5.6 ปัญหาท่ีพบในอตุสาหกรรมการผลิตเอทานอลจากหวัมนัสาํปะหลงัในปัจจบุนั 
 
1. ปญัหาจากความไม่แน่นอนของนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้เอทานอลเป็น

พลงังานทดแทน หรอืใหเ้ป็นเพยีงพลงังานทางเลอืกเท่านัน้ ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในการลงทุนเพื่อ
ขยายกําลงัการผลติในอนาคตของอุตสาหกรรม ยกตวัอย่างเช่น การส่งเสรมิหรอืสนับสนุนการใชน้ํ้ามนั 
E85 อาจทําให้อุตสาหกรรมพิจารณาขยายกําลงัการผลิตเพิ่มเติม แต่การส่งเสริมให้เกิดการใช้ก๊าซ
ธรรมชาต ิ(Compressed natural gas; CNG) จะสง่ผลใหท้างอุตสาหกรรมเกดิความลงัเลในการลงทุน 
ทัง้ น้ีเพราะนโยบายของภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้เอทานอลในอนาคต ดังนั ้น 
อุตสาหกรรมจงึไมก่ลา้ลงทุน เพราะไมแ่น่ใจในทศิทางในอนาคต 

 
2. สบืเน่ืองจากการกําหนดราคาของเอทานอล โดยสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

ซึง่คาํนวณราคาโดยอา้งองิกบัราคาเอทานอลจากตลาดบราซลิ ทาํใหร้าคาขายเอทานอลตํ่ากวา่ตน้ทุนการ
ผลติจรงิ สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมผลติเอทานอลเกดิการขาดทุนอย่างต่อเน่ือง  ในปีพ.ศ. 2549 ราคาขายเอ
ทานอลอยูท่ี ่25 บาทต่อลติร แต่ในปีพ.ศ. 2550 ราคาขายลดตํ่าลงมาอยูท่ี ่19.33, 18.62, 16.82 และ 
15.29 บาทต่อลติรในไตรมาสที ่1-4 ตามลาํดบั (สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน, 2552ก)  ขณะทีม่นั
สาํปะหลงักลบัมรีาคาสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี โรงงานยงัมตีน้ทุนการผลติเอทานอลอกีประมาณ 4 
บาทต่อลติร (ทัง้น้ียงัไมร่วมคา่เสือ่มราคาและดอกเบีย้) 

 
3. ความสกปรกและสิง่เจอืปนในหวัมนัสาํปะหลงัสด ทาํใหเ้กดิความยุง่ยากในขัน้ตอนการผลติ 
 
4. ปญัหาในการผลิต ซึ่งส่วนมากเกิดจากเครื่องจักรที่นําเข้าจากต่างประเทศที่ต้องมีการ

บาํรุงรกัษาเป็นอยา่งมาก และในบางครัง้ พบวา่มกีารปนเป้ือนจากเศษดนิและน้ํา ทาํใหต้อ้งมกีารปรบัปรุง
เครือ่งจกัรเบีอ้งตน้ 
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5. ปญัหาความไม่เข้าใจและการใช้เวลานานในการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต เน่ืองจาก
เทคโนโลยกีารผลติทีใ่ชเ้ป็นเทคโนโลยกีารผลติทีนํ่าเขา้มาจากต่างประเทศ 

 
6. ปญัหาในการจดัเกบ็เอทานอล เน่ืองจากการเกบ็เอทานอลเป็นเวลาทีไ่ม่เหมาะสมจะสง่ผลให้

ความบรสิทุธิข์องเอทานอลมคีา่ลดลง เชน่ ลดจาก 99.8% เป็น 99.7% เป็นตน้ 
 

สาํหรบัประเดน็การกําหนดราคาเอทานอลนัน้ เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ
บรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) ไดม้มีตเิหน็ชอบต่อการขออนุมตัใิชห้ลกัเกณฑก์ารกําหนดราคาเอทานอล
ใหมเ่ป็นการชัว่คราว โดยอา้งองิกบัตน้ทุนการผลติในประเทศ แทนสตูรเดมิทีอ่า้งองิกบัราคาเอทานอลจาก
ตลาดบราซลิ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและเป็นธรรมกบัทุกฝา่ย โดยเหน็ชอบใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารคาํนวณ
ต้นทุนราคาเอทานอลใหม่น้ีเป็นการชัว่คราว 6 เดือน หลงัจากนัน้ จะมีการพิจารณาหลกัเกณฑ์การ
คาํนวณใหมอ่กีครัง้ (สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2552ข; กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, 2552ก) 

 
3.6 การส่งออกผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 

เน่ืองจากผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัเป็นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานการส่งออกสนิคา้ ประเภทสนิคา้ทีต่อ้ง
ขออนุญาตส่งออก ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้า
มาตรฐาน และในการส่งออกสนิคา้ จะตอ้งมใีบรบัรองมาตรฐานสนิคา้กํากบัทุกครัง้  การส่งออกสนิคา้จะ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัที่ไดจ้ากการแปรสภาพหวัมนัสําปะหลงั (ไม่
รวมแป้งมันสําปะหลัง และกากมันสําปะหลัง) และกลุ่มผลิตภัณฑ์แป้งมันสําปะหลัง  สําหรับกลุ่ม
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัแปรสภาพ ผูส้ง่ออกจะตอ้งขออนุญาตสง่ออกทุกครัง้  ในกรณีทีส่่งออกผลติภณัฑ ์
(ทัง้สองกลุ่ม)ไปยงัประเทศทีม่คีวามตกลงเขตการคา้เสร ี (Free Trade Agreements, FTA) กบัประเทศ
ไทย ผูส้ง่ออกจะตอ้งยืน่ขอหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิคา้ (Certificate of Origin, C/O) ตามแบบฟอรม์
ทีไ่ดต้กลงกบัประเทศที่มคีวามตกลงเขตการคา้เสรนีัน้ๆ เพื่อส่งใหผู้นํ้าเขา้ในประเทศนัน้ๆ นําไปแสดง
ประกอบพธิกีารทางศุลกากร  และในกรณีทีส่่งออกไปยงัสหภาพยุโรปและตอ้งการใชส้ทิธภิายใตโ้ควตา
ภาษี ผูส้่งออกผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัแปรสภาพจะต้องยื่นขอหนังสอืรบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้า และผู้
ส่งออกผลติภณัฑแ์ป้งมนัสําปะหลงัจะตอ้งยื่นขอ Export certificate เพื่อส่งไปใหผู้นํ้าเขา้ของสหภาพฯ 
นําไปแสดงประกอบการผ่านพิธีการทางศุลกากร  ปจัจุบนั มีผู้ทําการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลงั ที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบญัญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ณ 
สาํนักงานมาตรฐานสนิคา้ ประจําปีพ.ศ. 2552 รวม 55 บรษิทั (ขอ้มลู ณ วนัที ่15 มถุินายน พ.ศ. 2552) 
และผูท้าํการคา้ขาออกซึง่สนิคา้มาตรฐานแป้งมนัสาํปะหลงั รวม 143 บรษิทั (ขอ้มลู ณ วนัที ่19 มถุินายน 
พ.ศ. 2552) ซึ่งใบทะเบยีนผูท้ําการค้าขาออกซึ่งสนิค้ามาตรฐานน้ี จะใช้ได้ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2552 เท่านัน้  ตารางที่ 3-5 แสดงมาตรการการนําเข้าผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลงัของประเทศคู่ค้า ซึ่ง
รวบรวมไวโ้ดยกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย ์(2549) 

 
สําหรบัการทําความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่อลดภาษี

ศุลกากรสนิค้าระหว่างประเทศภายในกลุ่มลงให้เหลอืน้อยที่สุดหรอืเป็น 0% รวมทัง้ลดอุปสรรคในการ
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ส่งออกระหว่างประเทศภายในกลุ่มนัน้ ประเทศไทยไดม้กีารทําขอ้ตกลงกบัประเทศคู่คา้ต่างๆ ทัง้ภายใต้
ขอ้ตกลงของกลุ่มอาเซยีน และขอ้ตกลงระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่คา้เอง (ตารางที ่3-5 ไดร้วม
รายละเอยีดอตัราภาษภีายใตก้ารทําความตกลงเขตการคา้เสรแีลว้)  ในส่วนของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั
นัน้ ประโยชน์จากการทาํ FTA ยงัจดัวา่มไีมม่ากนัก เมือ่เทยีบกบัสนิคา้กลุ่มอื่นๆ แมว้า่การลดภาษตีาม
ขอ้ตกลง FTA ระหว่างไทย-จนี จะช่วยส่งผลใหก้ารส่งออกมนัสําปะหลงัไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจนี
เพิม่ขึน้ในช่วงทีผ่า่นมา แต่หลายฝา่ยกเ็หน็วา่ สาเหตุหลกัของการเพิม่ปรมิาณการส่งออกนัน้เกดิจากการ
ทีส่าธารณรฐัประชาชนจนีมคีวามตอ้งการผลติภณัฑเ์พิม่สงูขึน้ มากกว่าจะเป็นปจัจยัอนัเน่ืองมาจากการ
ทําขอ้ตกลง FTA  นอกจากน้ี ตัง้แต่มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา ประเทศอื่นๆ ในอาเซยีน ซึ่งเป็น
คู่แข่งในการส่งออกมนัสําปะหลงัไปสาธารณรฐัประชาชนจนี เช่น เวยีดนาม กไ็ดร้บัการลดภาษีนําเขา้
เชน่กนั  ดงันัน้ ประเทศไทยกม็ไิดไ้ดเ้ปรยีบประเทศอื่นในเรือ่งของกาํแพงภาษอีกีต่อไป 
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ตารางที ่3-5 ระเบยีบการนําเขา้และภาษนีําเขา้ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศคูค่า้ 
ประเทศ มนัเสน้/มนัอดัเมด็และอื่นๆ 

(HS.0714) 
แป้งมนัสาํปะหลงัหยาบ 

(HS.1106) 
สตารช์จากมนัสาํปะหลงั 

(HS.1108) 
แป้งแปรรปู 
(HS.3505) 

สหภาพยโุรป  6.00% สาํหรบั 21 ลา้นตนั/4 ปี 
หรอืประมาณ 5.25 ลา้นตนั/ปี 

 95 ยโูร/ตนั สาํหรบันอกโควตา 

 HS.11062010: 95 ยโูร/ตนั 
 HS.11062095: 166 ยโูร/ตนั 

 66 ยโูร/ตนั สาํหรบัโควตา
นําเขา้พเิศษ (Global quota) 
ซึง่กาํหนดไว ้10,000 ตนั 
สาํหรบัไทย และ 500 ตนั 
สาํหรบัประเทศอื่น 

 166 ยโูร/ตนั นอกโควตา้ 

 HS.35051010/HS35051090:  
เดมิ 9.00% + 177 ยโูร/ตนั  
แต่ขณะนี้ EU ใหส้ทิธพิเิศษ 
GSP แก่ไทย เสยีภาษนีําเขา้ 
0.00% และไมม่โีควตา 

 HS.35051050: 7.70% 
ญีปุ่น่  0.00% เมือ่ใชใ้นอุตสาหกรรม

อาหารสตัว ์
 15.00% เมือ่ใชใ้นวตัถุประสงค์

อื่น 

 0.00% เมือ่ใชใ้นอุตสาหกรรม
อาหารสตัว ์

 15.00% เมือ่ใชใ้นวตัถุประสงค์
อื่น 

 ภายใตโ้ควตารวม (Pooled 
quota) ซึง่ญีปุ่น่กาํหนดให้
นําเขา้แป้งขา้วโพด แป้งมนัฝรัง่ 
สตารช์จากมนัสาํปะหลงั และ
แป้งอื่นๆ รวมปีละ 157,000 ตนั 

 0.00% เมือ่ใชใ้นการผลติเดก็ซ์
ตรนิ กาว 

 25.00% เมือ่ใชใ้นวตัถุประสงค์
อื่น 

 119 เยน/กโิลกรมั (ปรกต)ิ 

HS.3505 Esterified starch:  
 0.00% (นําเขา้ภายใตส้ทิธิ

พเิศษ GSP ภายใตเ้พดาน 
10,721.34 ลา้นเยน) 

 6.80% (ปรกต)ิ 
HS.3505 อื่นๆ กาว: 
 4.26% หรอื 5.10 เยน/กโิลกรมั 

(นําเขา้ภายใตส้ทิธพิเิศษ GSP 
ภายใตเ้พดาน 152.72 ลา้นเยน) 

 21.30% หรอื 25.50 เยน/
กโิลกรมั (ปรกต)ิ 

ทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ (2549) 
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ตารางที ่3-5 (ต่อ) ระเบยีบการนําเขา้และภาษนีําเขา้ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศคูค่า้ 
ประเทศ มนัเสน้/มนัอดัเมด็และอื่นๆ 

(HS.0714) 
แป้งมนัสาํปะหลงัหยาบ 

(HS.1106) 
สตารช์จากมนัสาํปะหลงั 

(HS.1108) 
แป้งแปรรปู 
(HS.3505) 

สาธารณรฐั
เกาหล ี

มนัเสน้ 
 20% ในโควตา 117,000 ตนั 
 986% นอกโควตา (ใชใ้น

อุตสาหกรรมผลติแอลกอฮอล์
เพือ่ผลติสรุาพืน้เมอืง โดยมอบ
ใหส้มาคมผูผ้ลติแอลกอฮอลแ์ละ
สรุาเป็นผูร้อ้งขออนุญาตนําเขา้
ต่อกระทรวงเกษตรเกาหล)ี 

มนัอดัเมด็ 
 โควตานําเขา้ 1 ลา้นตนั 
 2% สาํหรบั 320,000 ตนั 
 3% สาํหรบั 680,000 ตนั 
 986% นอกโควตา (ใหส้หพนัธ์

สหกรณ์การเกษตรเกาหลแีละ
สมาคมผูผ้ลติอาหารสตัวเ์กาหลี
เป็นผูข้ออนุญาตนําเขา้ โดยการ
ประมลูราคาขัน้ตํ่า) 

 19.7% นอกโควตา  9% โควตา 2,400 ตนั 
 506% นอกโควตา (หา้มใชใ้น

อุตสาหกรรมอาหาร ใหน้ําไปใช้
ในอุตสาหกรรมกระดาษ สิง่ทอ 
กาว และเภสชัภณัฑ ์อาจขยาย
ปรมิาณไดต้ามความเหมาะสม 
โดยสมาคมทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 8% โควตา 45,692 ตนั 
 385.7% นอกโควตา  

(HS350520: 201.2%  
นอกโควตา) 
(ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารได ้
อาจขยายโควตา้ไดต้ามความ
จาํเป็น สหพนัธส์หกรณ์
การเกษตรเกาหลเีป็นผูจ้ดัสรร
ใหแ้ก่กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร) 

ทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ (2549) 
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ตารางที ่3-5 (ต่อ) ระเบยีบการนําเขา้และภาษนีําเขา้ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศคูค่า้ 
ประเทศ มนัเสน้/มนัอดัเมด็และอื่นๆ 

(HS.0714) 
แป้งมนัสาํปะหลงัหยาบ 

(HS.1106) 
สตารช์จากมนัสาํปะหลงั 

(HS.1108) 
แป้งแปรรปู 
(HS.3505) 

สาธารณรฐั
ประชาชนจนี 

 ภายใตข้อ้ตกลง FTA ไทย-จนี 
ลดภาษเีหลอื 0.00% ตัง้แต่ 1 
ต.ค. 46 

 N/A HS.11081400: 
 ภายใตข้อ้ตกลง FTA ไทย-จนี 

ลดภาษตีัง้แต่ 1 ก.ค. 48 
 5.00% ตัง้แต่ 1 ม.ค. 52 
 0.00% ตัง้แต่ 1 ม.ค. 53 
 ม ีSO2 ไมเ่กนิ 30 ppm 

 ภายใตข้อ้ตกลง FTA ไทย-จนี 
ลดภาษตีัง้แต่ 1 ก.ค. 48 

 5.00% ตัง้แต่ 1 ม.ค. 52 
 0.00% ตัง้แต่ 1 ม.ค. 53 

 HS.190300 สาค:ู 15.00% ปรบัลดในปีค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547) (ภายใตก้รอบ WTO) 
ไตห้วนั  5.00%  10.00% 

 ลดเหลอื 6.00% ในปีค.ศ. 2007 
(พ.ศ. 2550) 

 10.00% 
 ลดเหลอื 7.00% ในปีค.ศ. 2007 

(พ.ศ. 2550) 
 ม ีSO2 ไมเ่กนิ 150 ppm 

 16.00% 
 ลดเหลอื 10.00% ในปีค.ศ. 

2007 (พ.ศ. 2550) 

อนิโดนีเชยี  5.00% 
 มนัอดัเมด็ ตอ้งเสยีภาษมีลูค่า 

เพิม่อกี 10% 

 5.00% (ภาษมีลูคา่เพิม่ 10%)  5.00% (ภาษมีลูคา่เพิม่ 10%)  5.00% (ภาษมีลูคา่เพิม่ 10%) 

ฟิลปิปินส ์  40.00% 
 สนิคา้อยูใ่นรายการอ่อนไหว 

(Sensitive list) เริม่นํามาลด
ภาษตีัง้แต่ปีพ.ศ. 2544-2546 
และสิน้สดุปีพ.ศ. 2553 

 10.00%  3.00%  3.00% 
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ตารางที ่3-5 (ต่อ) ระเบยีบการนําเขา้และภาษนีําเขา้ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศคูค่า้ 
ประเทศ มนัเสน้/มนัอดัเมด็และอื่นๆ 

(HS.0714) 
แป้งมนัสาํปะหลงัหยาบ 

(HS.1106) 
สตารช์จากมนัสาํปะหลงั 

(HS.1108) 
แป้งแปรรปู 
(HS.3505) 

มาเลเซยี  มนัเสน้: 2.00% 
 มนัอดัเมด็: 5.00% 

 0.00%  0.00%  0.00% 

สงิคโปร ์  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
โปแลนด ์  9.00% ทัว่ไป 

 0.00% จากประเทศกาํลงัพฒันา 
 12.80 + 0.17 ยโูร/กโิลกรมั 

ทัว่ไป 
 0.00% จากประเทศกาํลงัพฒันา 

 30.00 + 0.29 ยโูร/กโิลกรมั 
ทัว่ไป 

 8.90 + 0.22 ยโูร/กโิลกรมั  
จากประเทศสมาชกิ WTO 

 9.00 + 0.18 ยโูร/กโิลกรมั จาก
ประเทศสมาชกิ WTO 

 0.08 ยโูร/กโิลกรมั จากประเทศ
สมาชกิสหภาพฯ 

ออสเตรเลยี  0.00%  0.00%  4.00%  0.00% 
นิวซแีลนด ์  0.00%  0.00%  4.00%  0.00% 
แคนาดา  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 
สหรฐัอเมรกิา  11.30%  0.00%  0.00%  0.007 เหรยีญสหรฐัฯ/กโิลกรมั 
อนิเดยี  ภาษนีําเขา้ 30% 

 ภาษนีําเขา้พเิศษ 4% 
 รวม 35.20% 

 ภาษนีําเขา้ 30% 
 ภาษนีําเขา้พเิศษ 4% 
 รวม 44.04% 

 ภาษนีําเขา้ 30% 
 ภาษสีรรพสามติพเิศษ 16% 
 ภาษนีําเขา้พเิศษ 4% 
 รวม 56.832% 

 ภาษนีําเขา้ 30% 
 ภาษสีรรพสามติพเิศษ 16% 
 ภาษนีําเขา้พเิศษ 4% 
 รวม 56.832% 

(1) ภาษนีําเขา้ (Basic customs duty); (2) Additional duty of customs (หรอืมกัเรยีกกนัวา่ CVD เทยีบเทา่กบัภาษสีรรพสามติ); (3) Special additional duty  
บงัคลาเทศ  22.50%  32.50%  7.50%  7.50% 
ปากสีถาน  10.00%  20.00%  20.00%  25.00% 
ทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ (2549) 
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ตารางที ่3-5 (ต่อ) ระเบยีบการนําเขา้และภาษนีําเขา้ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศคูค่า้ 
ประเทศ มนัเสน้/มนัอดัเมด็และอื่นๆ 

(HS.0714) 
แป้งมนัสาํปะหลงัหยาบ 

(HS.1106) 
สตารช์จากมนัสาํปะหลงั 

(HS.1108) 
แป้งแปรรปู 
(HS.3505) 

บาหเ์รน คเูวต 
กาตาร ์โอมาน 
ซาอุดอิาราเบยี 
สหรฐัอาหรบั 
เอมเิรตส ์

 0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

ศรลีงักา  ภาษนีําเขา้ 25.00%  ภาษนีําเขา้ 25.00% 
 ภาษพีเิศษ 20.00% 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 20.00% 

 ภาษนีําเขา้ 5.00% 
 ภาษพีเิศษ 20.00% 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 20.00% 

HS.35051001 
 ภาษนีําเขา้ 5.00% 
 ภาษพีเิศษ 20.00% 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 20.00% 

HS.35051009/ HS.35052000 
 ภาษนีําเขา้ 10.00% 
 ภาษพีเิศษ 20.00% 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 20.00% 

แอฟรกิาใต ้  HS.07141010 (หวัมนัสด): 
5.00%  

 HS.07141090 (มนัสาํปะหลงั
ชนิดอื่นๆ): 0.00% 

 N/A  HS.11081410 (สตารช์จากมนั
สาํปะหลงั ในถุงขนาด 5 
กโิลกรมั): 0.00% 

 HS.11081410 (สตารช์จากมนั
สาํปะหลงัอื่นๆ): 10.00% 

 0.00% 

ทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ (2549) 
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ตารางที ่3-5 (ต่อ) ระเบยีบการนําเขา้และภาษนีําเขา้ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัของประเทศคูค่า้ 
ประเทศ มนัเสน้/มนัอดัเมด็และอื่นๆ 

(HS.0714) 
แป้งมนัสาํปะหลงัหยาบ 

(HS.1106) 
สตารช์จากมนัสาํปะหลงั 

(HS.1108) 
แป้งแปรรปู 
(HS.3505) 

บราซลิ  ภาษนีําเขา้ 11.50% 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 18.00% 
 ภาษอีื่นๆ 10.00% 

 ภาษนีําเขา้ 11.50% 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 18.00% 
 ภาษอีื่นๆ 10.00% 

 ภาษนีําเขา้ 11.50% 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 18.00% 
 ภาษอีื่นๆ 10.00% 

 ภาษนีําเขา้ 15.50% 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 18.00% 
 ภาษอีื่นๆ 10.00% 

 HS.190300 (สาค)ู: ภาษนีําเขา้ 17.50% ภาษมีลูคา่เพิม่ 18.00% ภาษอีื่นๆ 10.00% 
 
ทีม่า: กรมการคา้ต่างประเทศ (2549) 
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3.7 การแทรกแซงราคามนัสาํปะหลงั 
 
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังด้วยการรับจํานําหัวมันสําปะหลังสด จัดตัง้ขึ้นเพื่อ

ช่วยเหลอืเกษตรกร จากการที่มปีรมิาณผลผลติหวัมนัสําปะหลงัสดออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากในช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว จนส่งผลให้ราคาผลผลิตตกตํ่า โดยเป็นทางเลือกในการตัดสินใจขายผลผลิตของ
เกษตรกร 

 
สาํหรบัโครงการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงั ปี 2551/52 ในเบือ้งตน้ไดป้ระกาศเปิดดําเนินการ

รบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงัสด 5 ลา้นตนั โดยมรีะยะเวลารบัจาํนําตัง้แต่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 จนถงึ 30 
เมษายน พ.ศ. 2552 ระยะเวลาไถ่ถอนใน 3 เดอืนนับจากเดอืนทีร่บัจํานํา ราคารบัจํานําหวัมนัสาํปะหลงั
สดทีม่เีปอรเ์ซน้ต์แป้ง 25% ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2551 กโิลกรมัละ 1.80 บาท ปรบัเพิม่ขึน้เดอืนละ 
0.05 บาทต่อกโิลกรมั จนถงึเดอืนเมษายน พ.ศ. 2552 กโิลกรมัละ 2.05 บาท และใหเ้พิม่/ลดราคารบัจาํนํา 
ตามเชื้อแป้ง 0.02 บาทต่อเปอร์เซ็นต์ ทัง้น้ี เกษตรกรจะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมนั
สาํปะหลงั ปี 2551/52 กบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหีนังสอืรบัรองความเป็นเกษตรกรผูป้ลูกมนั
สาํปะหลงัจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรอืหน่วยงานทีค่ณะกรรมการเพือ่
แกไ้ขปญัหาเกษตรกรอนัเน่ืองมาจากผลผลติการเกษตรระดบัจงัหวดักําหนด และใหฝ้ากหวัมนัสาํปะหลงั
สดแปรสภาพเป็นมนัเสน้หรอืแป้งมนัสําปะหลงั ในปรมิาณไม่เกนิรายละ 250 ตนั หรอืเป็นวงเงนิไม่เกนิ
รายละ 350,000 บาท  เมื่อเกษตรกรนําหวัมนัสําปะหลงัสดมาฝากเพื่อจํานํา เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ
คุณภาพ วดัเปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง และชัง่น้ําหนกั แลว้ออกใบรบัฝากหวัมนัสาํปะหลงัสดแปรสภาพทีร่ะบุน้ําหนัก
หวัมนัสดและน้ําหนักแป้งมนัสาํปะหลงัหรอืมนัเสน้จากการแปรสภาพใหเ้กษตรกร โดยกําหนดอตัราแปร
สภาพ คอื หวัมนัสด 2.38 กโิลกรมั:มนัเสน้ 1 กโิลกรมั และหวัมนัสด 4.40 กโิลกรมั:แป้งมนัสาํปะหลงั 1 
กโิลกรมั  จากนัน้ ใหเ้กษตรกรนําใบรบัฝากหวัมนัสดมาขอรบัใบประทวนสนิคา้ และใบรบัของคลงัสนิคา้ 
ภายใน 3 วนัทําการ  เกษตรกรจะต้องนําใบประทวนสนิคา้ และใบรบัของคลงัสนิคา้ไปจํานํากบัธ.ก.ส. 
ภายใน 15 วนั  ภายในระยะเวลา 3 เดอืน หากเกษตรกรตอ้งการไถ่ถอนหวัมนัสดแปรสภาพทีไ่ดจ้าํนําไว ้
สามารถตดิต่อธ.ก.ส.เพื่อชําระเงนิตน้และดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี จากนัน้ เกษตรกรสามารถนํา
หลกัฐาน ใบประทวนสนิคา้ และใบรบัของคลงัสนิคา้ไปขอรบัหวัมนัสดแปรสภาพคนืจากองคก์ารคลงัสนิคา้ 
(อคส.) โดยจะต้องชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ (เช่น ค่าแปรสภาพ ค่าฝากเก็บ) ให้แก่อคส.ก่อนรบัสนิค้าคนื 
(กรมการคา้ภายใน, 2551; องคก์ารคลงัสนิคา้, 2551) 

 
ในการเปิดจุดรบัจํานํา จะคดัเลอืกลานมนัและโรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงัทีม่คีุณสมบตัติาม

หลกัเกณฑท์ีก่ําหนดเขา้ร่วมโครงการ  ลานมนัทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งโม่แปรสภาพหวัมนัสด ตากแหง้ 
รวมทัง้จดัหาพาหนะขนส่งมนัเสน้ไปส่งมอบยงัปลายทางทีอ่คส.กําหนด โดยมอีตัราค่าจา้งแปรสภาพมนั
เสน้ รวมภาษมีลูค่าเพิม่และค่าใชจ้่ายต่างๆ (เช่น ค่าแรงงาน และค่าจดัเกบ็รกัษาชัว่คราวระหว่างรอการ
ขนยา้ย) เทา่กบั 300 บาทต่อตนัมนัเสน้ ค่าขนสง่จ่ายตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไมเ่กนิ 246.50 บาทต่อตนัมนัเสน้  
สาํหรบัโรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงัทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จะตอ้งบรรจุแป้งทีผ่ลติไดใ้นถุง PP/PE 2 ชัน้
ใหม่ น้ําหนักสุทธ ิ50 กโิลกรมัต่อถุง ตตีราเครื่องหมายตามที่ได้กําหนด และพรอ้มที่จะส่งมอบแป้งมนั
สําปะหลงัภายใน 10 วนั นับจากวนัที่รบัหวัมนัสดไปแปรสภาพ โดยมอีตัราค่าจ้างแปรสภาพแป้งมนั
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สําปะหลงั รวมภาษีมูลค่าเพิม่และค่าใช้จ่ายต่างๆ (เช่น ค่าแรงงาน ค่าถุงบรรจุ ค่าตัง้เรยีงกอง และค่า
จดัเก็บรกัษาชัว่คราวระหว่างรอการขนยา้ย ในระยะเวลาไม่เกนิ 30 วนันับจากวนัแปรสภาพ) เท่ากบั 
2,550 บาทต่อตนัแป้ง คา่ขนสง่จา่ยตามทีจ่า่ยจรงิแต่ไมเ่กนิ 246.50 บาทต่อตนั  ทัง้น้ี ลานมนัและโรงงาน
แปรรูปแป้งมนัสาํปะหลงัทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะตอ้งมหีลกัประกนัสญัญาเป็นเงนิสด หรอืหนังสอืคํ้าประกนั
ธนาคารตามที่กําหนดด้วย  คุณลกัษณะของหวัมนัสดแปรสภาพแสดงได้ดงัในตารางที่ 3-6 และ 3-7 
(องคก์ารคลงัสนิคา้, 2551) 
 
ตารางที ่ 3-6 คุณลกัษณะของหวัมนัสดแปรสภาพเป็นมนัเสน้ ตามทีก่ําหนดในโครงการแทรกแซงตลาด
มนัสาํปะหลงั ปี 2551/52 

รายการ มนัเสน้ 
แป้ง ไมน้่อยกวา่ 65% 
ความชืน้ ไมเ่กนิ 14% 
เยือ่ใย ไมเ่กนิ 5% 
ดนิทราย ไมเ่กนิ 3% 
อื่นๆ ไมม่วีตัถุอื่นเจอืปน ไมม่กีลิน่ และสผีดิปกต ิไมบ่ดูเน่า ไมข่ึน้รา 

ไมม่แีมลงทีย่งัมชีวีติ และไมม่วีตัถุอื่นเจอืปน เชน่ กากแป้งมนัสาํปะหลงั 

ทีม่า: องคก์ารคลงัสนิคา้ (2551) 
 
ตารางที่ 3-7 คุณลกัษณะของหวัมนัสดแปรสภาพเป็นแป้งมนัสําปะหลงั ตามที่กําหนดในโครงการ
แทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงั ปี 2551/52 

รายการ แป้งมนัสาํปะหลงั 
แป้ง ไมน้่อยกวา่ 85% 
ความชืน้ ไมเ่กนิ 13% 
ความขาว (ส)ี ไมน้่อยกวา่ 90% 
ความเหนียว ไมน้่อยกวา่ 700 B.U. 
ความเป็นกรด-ดา่ง 4.5-7.0 
ปรมิาณสารซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ไมเ่กนิ 100 ppm. 
เถา้ ไมเ่กนิ 0.2% 
เยือ่ ไมเ่กนิ 0.2 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตรต่อน้ําหนกัแป้ง 50 กรมั 
สว่นของแป้งทีส่ามารถผา่นตะแกรง 
ขนาด 150 ไมโครเมตร 

ไมน้่อยกวา่ 95% 

ทีม่า: องคก์ารคลงัสนิคา้ (2551) 
 

ในการรบัสมคัรคลงัสนิค้ารบัฝากหวัมนัสดแปรสภาพ จะคดัเลอืกคลงัสนิค้าที่มคีุณสมบตัติาม
หลกัเกณฑท์ีก่ําหนดเขา้ร่วมโครงการ  คลงัสนิคา้รบัฝากมนัเสน้ จะตอ้งมเีครื่องชัง่น้ําหนักรถบรรทุก หรอื
เครื่องชัง่ขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 กิโลกรมั  คลงัสนิค้ารบัฝากแป้งมนัสําปะหลงัจะต้องมคีวามสูงภายใน
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คลงัสนิคา้ไมต่ํ่ากวา่ 5 เมตร สามารถจดัเกบ็แป้งมนัสาํปะหลงัไดไ้มน้่อยกวา่ 5,000 ตนัต่อหลงั มเีครื่องชัง่
น้ําหนักรถบรรทุกขนาดไม่ตํ่ากว่า 30 ตนั ค่าใชจ้่ายที่อคส.กําหนดจ่ายให้คลงัสนิค้ารบัฝากแสดงดงัใน
ตารางที ่3-8 (องคก์ารคลงัสนิคา้, 2551) 

 
ในการตรวจสอบสต็อก เจ้าหน้าที่จากอคส. ร่วมกบัเจ้าหน้าที่จากจงัหวดัจะทําการตรวจสอบ

สต็อกของผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย ก่อนดําเนินการรับจํานํามนัสําปะหลังจากเกษตรกร เพื่อแยก
ผลติภณัฑ์ที่ไดจ้ากการแปรสภาพจากการคา้ปกตแิละจากการรบัจํานําออกจากกนัอย่างชดัเจน รวมทัง้
ตรวจสอบสตอ็กเปรยีบเทยีบกบัหลกัฐานเอกสารการรบัมอบมนัสาํปะหลงัเป็นประจาํ (กรมการคา้ภายใน, 
2551; องคก์ารคลงัสนิคา้, 2551) 
 
ตารางที่ 3-8 ค่าใช้จ่ายที่กําหนดจ่ายให้คลงัสนิค้ารบัฝากในโครงการแทรกแซงตลาดมนัสําปะหลงั ปี 
2551/52 

รายการ คลงัสนิคา้รบัฝากมนัเสน้ คลงัสนิคา้รบัฝากแป้งมนั 
คา่ฝากเกบ็ รวมคา่เบีย้ประกนัภยั 21.90 บาทต่อตนัต่อเดอืน 25.00 บาทต่อตนัต่อเดอืน 
คา่รกัษาคุณภาพ (คา่พลกิกอง) 16.00 บาทต่อตนัต่อครัง้ 

(พลกิกอง 2-3 เดอืนต่อครัง้) 
- 

คา่ตรวจสอบคุณภาพ 17.10 บาทต่อตนั 17.10 บาทต่อตนั 
คา่แรงกรรมกรขนเขา้-ออก 10.00 บาทต่อตนั 60.00 บาทต่อตนั 
ทีม่า: องคก์ารคลงัสนิคา้ (2551) 

 
ในช่วงปีเพาะปลูก 2550/51 ราคาน้ํามนัในตลาดโลกมรีาคาสูงขึน้มากจากการป ัน่ราคา รวมทัง้

ราคาธญัพชื เชน่ ขา้วสาลแีละขา้วโพด มรีาคาสงู ทาํใหค้วามตอ้งการผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในตลาดโลก
เพิม่สงูขึน้มาก ส่งผลใหร้าคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดหน้าโรงงาน/ลานมนัสงูกว่าราคารบัจํานํา  ผลจาก
การที่ราคารบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสดในตลาดในปีเพาะปลูก 2550/51 สูงทําให้เกษตรกรหนัมาปลูกมนั
สําปะหลังมากขึ้นในปีเพาะปลูก 2551/52 จนมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก แต่ปริมาณความต้องการ
ผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงักลบัเริ่มลดตํ่าลง ทําให้ราคารบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสดในตลาดในปีเพาะปลูก 
2551/52 มรีาคาตํ่าลง และตํ่ากวา่ราคารบัจาํนําหวัมนัสาํปะหลงัสดมาก (รปูที ่3-26)  ผลจากสถานการณ์
ดงักล่าวจงึทําให้เกษตรกร รวมทัง้ลานมนัและโรงงานแปรรูปแป้งมนัสําปะหลงั ใหค้วามสนใจเขา้ร่วม
โครงการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงัเพิม่ขึน้อยา่งมากในช่วงตน้ปีพ.ศ. 2552 จนทาํใหร้ฐับาลจาํตอ้งเพิม่
ปรมิาณการรบัจํานําจากเดมิ 5 ลา้นตนัเป็น 10 ลา้นตนัในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 และเพิม่เป็น 13 
ล้านตนัในช่วงต้นเดอืนเมษายน พ.ศ. 2552  ตารางที่ 3-9 แสดงการเปรยีบเทยีบมาตรการแทรกแซง
ตลาดมนัสาํปะหลงัของปี 2549/50, ปี 2550/51 และปี 2551/52 
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รปูที ่3-26 ราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัสดเปรยีบเทยีบกบัราคารบัจาํนํา 
 
ตารางที ่3-9 มาตรการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงัของปี 2549/50, ปี 2550/51 และ ปี 2551/52 

รายการ ปี 2549/50 ปี 2550/51 ปี 2551/52 
ปรมิาณการรบัจาํนําทีไ่ดต้ัง้ไว ้ 7.5 ลา้นตนั 5 ลา้นตนั 5/10/13 ลา้นตนั 
ระยะเวลารบัจาํนํา พ.ย. 49 – เม.ย. 50 ม.ค. 51 – เม.ย. 51 พ.ย. 51 – เม.ย. 52 
ราคารบัจาํนําหวัมนัสด 
ทีม่เีชือ้แป้ง 25% 
(บาทต่อกโิลกรมั) 

พ.ย. 49: 1.25 
(+0.05 ทุกเดอืน) 

ม.ค. 51: 1.70 
(+0.05 ทุกเดอืน) 

พ.ย. 51: 1.80 
(+0.05 ทุกเดอืน) 

เปิดจุดรบัจาํนํา ลานมนั 166 ราย 
โรงแป้ง  14 โรง 

N/A ลานมนั 508 ราย 
โรงแป้ง  47 โรง 

ปรมิาณหวัมนัสด (ลา้นตนั) 1.141 N/A 11.635 
ปรมิาณมนัเสน้ (ลา้นตนั) 0.286 N/A 3.399 
ปรมิาณแป้งมนั (ลา้นตนั) 0.105 N/A 0.810 
ทีม่า:  สาํนกัสง่เสรมิการคา้สนิคา้เกษตร (2551)  

และกรมการคา้ภายใน (2552) (อา้งถงึโดย สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, 2552ค) 
 

แต่อยา่งไรกต็าม จากการประเมนิผลการดาํเนินการของโครงการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงั ปี
เพาะปลูก 2551/52 พบว่า ไดใ้ชง้บประมาณในการดาํเนินการสงูมาก รวมประมาณ 32,745.44 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย วงเงนิรบัจาํนํา 25,755 ลา้นบาท ตน้ทุนดาํเนินการ (ค่าแปรสภาพ ค่าขนสง่ และค่าฝากเกบ็
สนิคา้) 6,118.79 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายบรหิารโครงการรวมดอกเบีย้ธ.ก.ส. 851.65 ลา้นบาท ประมาณการ
ผลการขาดทุนจากการดําเนินการ ณ สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 สูงถึงประมาณ 9,700 ล้านบาท 
คณะรฐัมนตรจีงึไดม้มีตเิหน็ชอบในหลกัการของแนวทางใหมใ่นการรกัษาเสถยีรภาพราคามนัสาํปะหลงัปี
เพาะปลูก 2552/53 ตามมตคิณะกรรมการนโยบายมนัสําปะหลงั เมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่ง
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เสนอใหร้ฐัฯ ปลอ่ยใหม้กีารซือ้ขายผลติผลตามกลไกตลาดตามปกต ิโดยกําหนดราคาประกนัขัน้ตํ่าไว ้ ซึง่
ราคาขัน้ตํ่าของหวัมนัสาํปะหลงัสดฤดกูาลผลติปีเพาะปลกู 2552/53 กําหนดโดยใชเ้กณฑต์น้ทุนการผลติ 
ณ ไร่นา (1.21 บาทต่อกโิลกรมั) บวกค่าขนสง่ (0.15 บาทต่อกโิลกรมั) และผลตอบแทนรอ้ยละ 25 (0.34 
บาทต่อกโิลกรมั) รวมเป็น 1.70 บาทต่อกโิลกรมั ทีเ่ปอรเ์ซน้ตแ์ป้ง 25% ทัง้น้ีเพือ่ไมใ่หร้าคาประกนัขัน้ตํ่า
สูงกว่าราคาตลาดมากจนเกินควร และให้ธ.ก.ส.ทําสญัญาประกนัราคาขัน้ตํ่าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
เป้าหมายทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนกบักรมส่งเสรมิการเกษตรไวแ้ลว้และมคีวามประสงค์จะเขา้ร่วมโครงการ โดย
เกษตรกรจะไม่สามารถขุดหวัมนัสดออกจําหน่ายก่อนครบกําหนดระยะเวลาประกนั  เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาประกนั หากราคาในตลาดตํ่ากวา่ราคาประกนัทีไ่ดต้กลงไว ้เกษตรกรจะไดร้บัเงนิชดเชยเท่ากบั
สว่นต่างระหวา่งราคาประกนักบัราคาตลาด หากราคาตลาดสงูกวา่ราคาประกนั เกษตรกรจะขายหวัมนัสด
ในตลาดทอ้งถิน่ไดต้ามปกต ิซึ่งมาตรการน้ีจะสามารถลดภาระค่าใชจ้่ายของรฐับาลในการใชง้บประมาณ
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลง ลดภาระในเรื่องการเก็บสต็อกและการระบายสนิค้าเกษตร อีกทัง้ยงัเป็น
มาตรการทีไ่ม่บดิเบอืนกลไกการตลาดอกีดว้ย (สมาคมโรงงานผูผ้ลติมนัสําปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ, 2552ก)  ซึ่งฝา่ยวจิยัและวางแผน ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ไดใ้ห้
ความเหน็ต่อโครงการน้ีว่า ความสําเรจ็ของโครงการประกนัราคาพชืผลจะขึน้อยู่กบัความสามารถในการ
ควบคุมปรมิาณผลผลติและกระบวนการป้องกนัการทุจรติของรฐับาล รวมทัง้การกําหนดราคาประกนัที่
เหมาะสมกบัสภาพตลาดในขณะนัน้ (AFET, 2552) 

 
3.8 ตลาดสินค้าล่วงหน้าของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 

ตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย (The Agricultural Futures Exchange of Thailand, 
AFET) เป็นองคก์รทีถู่กจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตักิารซื้อขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า ปีพ.ศ. 2542 เพื่อ
ทําหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการซื้อขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า ภายใต้กฎระเบยีบที่ชดัเจน เพื่อสรา้งความ
เป็นธรรมใหแ้ก่ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้า  ตลาด AFET มฐีานะเป็นนิตบิุคคลอสิระซึ่ง
อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้า และไดเ้ริม่เปิดซือ้ขายสนิคา้เกษตร
ล่วงหน้า เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัทีม่กีารซื้อขายผ่านตลาด AFET 
ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงัเสน้ (Tapioca chips, TC) และแป้งมนัสาํปะหลงัประเภทสตารช์ ชัน้พเิศษ (Tapioca 
starch, TS) (ตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย, 2549) แต่ปจัจุบนัไดม้กีารหยุดการซื้อขายแป้ง
มนัสาํปะหลงัในตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้าไป ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผลติภณัฑไ์มไ่ดร้บัความนิยมจากผูซ้ื้อ
และผูข้าย เพราะธรรมชาตขิองธุรกจิเป็นการซือ้ขายลว่งหน้ากนัอยูแ่ลว้ 

 
มนัสาํปะหลงัเสน้ไดเ้ริม่มกีารซื้อขายในตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 

2549 โดยกาํหนดคุณภาพสนิคา้ทีส่ง่มอบดงัในตารางที ่3-10 กาํหนดหน่วยการซือ้ขายที ่15,000 กโิลกรมั 
หรอื 15 เมตรกิตนั และหน่วยการสง่มอบที ่150,000 กโิลกรมั หรอื 150 เมตรกิตนั มอีตัราการขึน้ลงของ
ราคาที่ 0.01 บาทต่อกิโลกรมั และอัตราการขึ้นลงของราคาสูงสุดประจําวนัที่ 0.11 บาทต่อกิโลกรัม 
จํานวนการถือครองขอ้ตกลงไม่เกิน 800 ขอ้ตกลงในเดอืนส่งมอบ และไม่เกิน 4,000 ขอ้ตกลงของทุก
เดือนรวมกัน ยกเว้นผู้ที่มีฐานะเป็นผู้ประกันความเสี่ยงที่ได้ร ับอนุญาตจากตลาด ที่อาจถือครองได้
มากกว่าขอ้จาํกดัดงักล่าว กําหนดอตัราเงนิประกนัและหลกัประกนัการส่งมอบ ตามอตัราเงนิประกนัแบบ
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เฉพาะดา้นซื้อหรอืดา้นขาย (Outright margin) และเงนิประกนัแบบสองดา้น (Spread margin) ทีไ่ด้
ประกาศบงัคบัใชล้่าสุด เวลาซื้อขายในตลาด คอื ตัง้แต่ 10.00 น. ถงึ 15.45 น. กําหนดวนัซื้อขายสุดทา้ย 
คอื วนัทําการที ่5 ของเดอืนส่งมอบ และวนัส่งมอบสุดทา้ย คอื วนัทําการสุดทา้ยของเดอืนส่งมอบ  เมื่อ
ครบกาํหนดสง่มอบ ใหส้ง่มอบทุกเดอืนตดิต่อกนัไมเ่กนิ 6 เดอืน และกําหนดจุดสง่มอบ ณ คลงัสนิคา้หรอื
โรงงานที่ผูซ้ื้อกําหนดในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา  ในการสัง่ซื้อขาย สามารถทําได้โดยผ่านเจา้หน้าที่
การตลาดของบรษิทันายหน้าซื้อขายสนิคา้เกษตรล่วงหน้า (Brokers) หรอืส่งคําสัง่ซื้อขายไดด้ว้ยตนเอง
ผา่นบรกิารการซื้อขายผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต afetdirect (Internet trading)  กลไกการซื้อขายในตลาด
สนิคา้เกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทยสามารถสรุปไดด้งัในรปูที ่3-27 

 
ตารางที ่3-10 มาตรฐานมนัเสน้ทีใ่ชซ้ือ้ขายในตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้า 
รายการ มาตรฐานมนัเสน้ 

แป้ง ไมน้่อยกวา่ 67% โดยน้ําหนกั 
ความชืน้ ไมเ่กนิ 14% โดยน้ําหนกั 
เยือ่ใย ไมเ่กนิ 5% โดยน้ําหนกั 
ดนิทราย ไมเ่กนิ 3% โดยน้ําหนกั 
อื่นๆ ไมม่วีตัถุอื่นเจอืปน  

ไมม่กีลิน่ และสผีดิปกต ิ
ไมบ่ดูเน่า ไมข่ึน้รา และไมม่แีมลงทีย่งัมชีวีติ 

ทีม่า: ตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย (AFET) (2549) 
 
 

 
 
รปูที ่3-27 ขัน้ตอนการซือ้ขายสนิคา้เกษตรลว่งหน้า 
ทีม่า: กรมการคา้ภายใน (2547) 
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บทท่ี 4 
ประสิทธิภาพของการจดัการโซ่อปุทานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

 
4.1 ตวัวดัประสิทธิภาพ 

 
ในบทน้ีจะอธบิายถึงตวัวดัประสทิธภิาพในด้านต่างๆ ของการจดัการโซ่อุปทานผลติภณัฑ์มนั

สําปะหลงั ซึ่งขอบเขตของการศกึษาจะครอบคลุมเฉพาะกจิกรรมภายในโซ่อุปทาน (Supply chain 
activities) ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นบทที ่3 กลา่วคอื ครอบคลุมกจิกรรมการเพาะปลกู การขนสง่ผลติผลออกจาก
ไร่มนัสําปะหลงั การดําเนินงานของผู้แปรรูปผลติภณัฑ์หลกัจากผลติผลมนัสําปะหลงั (ได้แก่ ลานมนั 
โรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็ และโรงงานผลติแป้งมนัสาํปะหลงั) และการขนสง่หลงัการแปรรปูเพือ่จาํหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ  ในที่น้ี คณะวิจัยไม่ได้พิจารณาศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
โรงงานผลิตเอทานอลจากมนัสําปะหลงั เน่ืองจากปจัจุบนัยงัมโีรงงานผู้ผลิตที่เปิดดําเนินการอยู่เป็น
จาํนวนน้อย 

 
ทัง้น้ีตวัวดัทีใ่ชว้ดัในแต่ละกจิกรรมจะมุ่งเน้นวดัประสทิธภิาพใน 3 ดา้นหลกั คอื กลุ่มดชันีวดั

ประสทิธภิาพด้านคุณภาพ (Quality) กลุ่มตวัวดัประสทิธภิาพด้านต้นทุน (Cost) และกลุ่มตวัวดั
ประสทิธภิาพดา้นการขนสง่ (Delivery)  สาํหรบัตวัวดัประสทิธภิาพของการจดัการโซ่อุปทานในดา้นอื่นๆ 
จะอยู่นอกเหนือของการศกึษาในครัง้น้ี เช่น ความยดืหยุ่นของการจดัการโซ่อุปทาน (Flexibility) การ
ตอบสนอง (Responsiveness) เป็นตน้  ผูท้ีส่นใจสามารถศกึษารายละเอยีดของตวัวดัประสทิธภิาพของ
การจดัการโซ่อุปทานจากรายงานการศกึษาของ Beamon (1999) 

 
รายละเอยีดของตวัวดัทัง้ 3 กลุม่ทีใ่ชใ้นการศกึษาสาํหรบังานวจิยัครัง้น้ีมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
4.1.1 กลุ่มตวัวดัด้านคณุภาพ 

 
ผูเ้ชีย่วชาญหลายทา่นไดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํวา่ “คุณภาพ (Quality)” ไวม้ากมาย ซึง่โดยสว่น

ใหญ่คําจํากดัความเหล่านัน้จะมุ่งเน้นไปที่ความสอดคล้องต่อการนําไปใช้งาน การตอบสนองต่อความ
ตอ้งการหรอืความคาดหวงัของลกูคา้ ทัง้น้ีเพือ่มุง่เน้นผลติสนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถตอบสนองต่อการใช้
งาน ทาํใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจและดว้ยตน้ทุนการผลติทีต่ํ่า  ตารางที ่4-1 แสดงตวัอยา่งคาํนิยามของคาํ
วา่ “Quality” ทีผู่เ้ชีย่วชาญหลายท่านไดใ้หค้าํจาํกคัวามไว ้ซึง่ Ho and Fung (1998) ไดส้รุปและแยกคาํ
นิยามออกเป็นกลุ่ม คอื กลุ่มคาํนิยามบนฐานของลกูคา้ (Customer-based definitions) กลุ่มคาํนิยามบน
ฐานของการผลติและบรกิาร (Manufacturing and service-based definitions) และกลุ่มคาํนิยามบนฐาน
ของคุณคา่ (Value-based definitions) 
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ตารางที ่4-1 ตวัอยา่งนิยามของคาํวา่คุณภาพ (Quality) 
 

นิยามของคาํวา่ “คุณภาพ” 
กลุม่คาํนิยามบนฐานของลกูคา้ (Customer-based definitions)  

• Edwards (1968): Quality consists of the capacity to satisfy wants... 
• Gilmore (1974): Quality is the degree to which a specific product satisfies the wants of a 

specific consumer. 
• Kuehn and Day (1962): In the final analysis of the marketplace, the quality of a product 

depends on how well it fits patterns of consumer preferences.  
• Juran (1988): Quality is fitness for use.  
• Oakland (1989): The core of a total quality approach is to identify and meet the 

requirements of both internal and external customers. 

กลุม่คาํนิยามบนฐานของการผลติและบรกิาร (Manufacturing and service-based definitions) 

• Crosby (1979): Quality [means] conformance to requirements  
• Price (1985): Do it right the first time 

กลุม่คาํนิยามบนฐานของคุณคา่ (Value-based definitions)  

• Broh (1982): Quality is the degree of excellence at an acceptable price and the control of 
variablity at an acceptable cost.  

• Feigenbaum (1983): Quality is the degree to which a specific product conforms to a 
design or specification  

• Newell and Dale (1991): Quality must be achieved in five basic areas: people, 
equipment, methods, materials and the environment to ensure customer’s need are met.  

• Kanji (1990): Quality is to satisfy customers’ requirements continually; TQM is to achieve 
quality at low cost by involving everyone’s daily commitment 

ทีม่า: Ho and Fung (1998) 
 
ในงานวจิยัน้ี ใชนิ้ยามคาํว่า “คุณภาพ” คอื ความคาดหวงัและความพงึพอใจของลกูคา้ โดยที่

ลกูคา้หมายถงึผูร้บัมอบสนิคา้ในลาํดบัชัน้ต่อไปในโซ่อุปทานเทา่นัน้ โดยไมไ่ดค้รอบคลุมถงึลกูคา้ขัน้ปลาย 
(End customers) และลกูคา้ในมติอิื่นๆ เช่น บุคลากรภายในองคก์ร (Internal customers) เจา้ของหรอืผู้
ลงทุน (Owners/Investors) หรอืสงัคม (Society) เป็นตน้ (ISO 9000:2000)  
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4.1.2 กลุ่มตวัวดัด้านต้นทุน 
 
งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นการวดัต้นทุนการผลติของกจิกรรมต่างๆ ตลอดโซ่อุปทานของผลติภณัฑ์มนั

สาํปะหลงั ซึง่สะทอ้นถงึอตัราผลติภาพ (Productivity) ของการเพาะปลกู (Planting) การผลติหรอืการแปร
รปู (Transformation) และการขนสง่ (Delivery) ของการจดัการโซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
ดงันัน้กลุ่มตวัวดัประสทิธภิาพดา้นตน้ทุนตอ้งสะทอ้นถงึความสามารถในการใชท้รพัยากรการผลติในดา้น
ต่างๆ ต่อตน้ทุนทีเ่สยีไปในกจิกรรมหน่ึงๆ ในทุกลาํดบัชัน้ 
 
4.1.3 กลุ่มตวัวดัด้านการขนส่ง 

 
งานวจิยัน้ีไดป้ระเมนิประสทิธภิาพการขนสง่ตลอดโซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั โดยเริม่

ตัง้แต่การขนสง่มนัสาํปะหลงัออกจากไรข่องเกษตรกร ตลอดจนการขนสง่ผลติภณัฑจ์ากมนัสาํปะหลงัหลกั 
อนัไดแ้ก่ มนัเสน้ มนัอดัเมด็ และแป้งมนัสาํปะหลงั ไปจาํหน่ายยงัตลาดต่างๆ ทัง้ตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศ ดงันัน้กลุ่มตวัวดัประสทิธภิาพดา้นการขนสง่จงึมุง่เน้นถงึประสทิธภิาพในการขนสง่ใน
ทุกกจิกรรม และในทุกลาํดบัชัน้  

 
ตารางที่ 4-2 แสดงตัววดัประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ด้านต้นทุน และด้านการขนส่ง ของโซ่

อุปทานผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลงัที่ได้กําหนดขึ้นสําหรบังานวิจยัน้ี โดยมุ่งเน้นถึงประสทิธิภาพในการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในลําดบัชัน้ที่อยู่ตดิกนัในโซ่อุปทานเป็นสําคญั  กจิกรรมตลอดโซ่
อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัภายใตข้อบเขตของการศกึษาน้ีมทีัง้หมด 7 กจิกรรม โดยเริม่ตัง้แต่
การเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัไปจนถงึการสง่ผลติภณัฑไ์ปจาํหน่ายยงัแหลง่ตลาด  การประเมนิประสทิธภิาพ
ของโซ่อุปทานดว้ยตวัวดัเหล่าน้ีจะดําเนินการโดย การลงสาํรวจพืน้ทีจ่รงิ การเยีย่มชมสถานประกอบการ
ต่างๆ ในพื้นที่ การสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
เกษตรกรและผูแ้ปรรปู รว่มกบัการวเิคราะหแ์ละสรุปผลจากขอ้มลูทุตยิภูมทิีไ่ดร้วบรวมมาจากเอกสารและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ  ทัง้น้ี คณะวจิยัได้พยายามที่จะประเมนิประสทิธิภาพของโซ่อุปทานผลติภณัฑ์มนั
สาํปะหลงัดว้ยตวัวดัประสทิธภิาพทีก่าํหนดในตารางที ่4-2 ใหค้รอบคลุมมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้
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ตารางที ่4-2 ตวัวดัประสทิธภิาพดา้นต่างๆ ของโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
กจิกรรม กลุม่ตวัวดัคุณภาพ กลุม่ตวัวดัตน้ทุน กลุม่ตวัวดัการขนสง่ 

1. การเพาะปลกู - เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงั 
- ระยะเวลาในการเพาะปลกู 

(อายกุารเกบ็เกีย่วของมนัสาํปะหลงั) 

- ความสดของหวัมนัสาํปะหลงั  
(เปอรเ์ซน็ตเ์ยือ่ใย) 

- ไมม่วีตัถุอื่นเจอืปน นอกจากดนิทรายทีต่ดิมา
กบัหวัมนั และมปีรมิาณไมม่ากเกนิไป 
ปราศจากเหงา้ 

- ไมม่กีลิน่และสผีดิปกต ิไมบ่ดูเน่าหรอืขึน้รา 

- ผลผลติต่อไร ่(สงูหรอืตํ่า) 
- วธิกีารเพาะปลกูมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่
- ความเหมาะสมของพนัธุ-์ดนิ 

- ความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่พนัธุ ์ 
- คา่ใชจ้า่ยในการเพาะปลกูและเกบ็เกีย่ว 

- อตัรากาํไรโดยรวม 

- 

2. การขนสง่ออกจากไร ่ - ปรมิาณการสญูเสยีจากการขนสง่ - ประสทิธภิาพของยานพาหนะ  
(อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิต่อระยะทาง และ
นํ้าหนกับรรทุก) 

- การใชอ้รรถประโยชน์จากยานพาหนะ 
(นํ้าหนกับรรทุก) 

- คา่ใชจ้า่ยในการขนสง่  
(อตัราคา่ขนสง่ อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ) 

- เสน้ทางการขนสง่ 

- ถงึทีห่มายตรงตามเวลา 

- ถงึทีห่มายครบถว้นและปลอดภยั 
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ตารางที ่4-2 (ต่อ) ตวัวดัประสทิธภิาพดา้นต่างๆ ของโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
กจิกรรม กลุม่ตวัวดัคุณภาพ กลุม่ตวัวดัตน้ทุน กลุม่ตวัวดัการขนสง่ 

3. การจดัเกบ็และแปรรปู 
เป็นมนัเสน้ทีล่านมนั 

- คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานมนัเสน้ หรอื
มาตรฐานมนัเสน้สะอาด (ตารางที ่3-2) 

- อตัราการรอ้งเรยีนของลกูคา้ 
- การใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ หรอืการบรกิาร

หลงัการขาย 

- มรีะบบบรหิารงานคุณภาพ 

- นโยบายการบรหิาร 
- นโยบายการพฒันาบุคลากร 
- ความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิาน 

- การมสีว่นรว่มของพนกังาน 
- การออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่

- การใชพ้ลงังานและนํ้าในโรงงาน 
- การบาํรงุรกัษาอุปกรณ์และเครื่องจกัร 

- การรบัคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 
- การใชน้วตักรรมใหม ่

- อตัราผลผลติและอตัถประโยชน์ของทรพัยากร 

- 

4. การแปรรปูเป็นมนัอดัเมด็ 
ทีโ่รงงานผลติมนัอดัเมด็ 

- คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานมนัอดัเมด็ 
(ตารางที ่3-2) 

- คุณภาพเป็นไปตามขอ้กาํหนดของลกูคา้ 

- อตัราการรอ้งเรยีนของลกูคา้ 
- การใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ หรอืการบรกิาร

หลงัการขาย 
- มรีะบบบรหิารงานคุณภาพ 

(ใชต้วัวดัเชน่เดยีวกบัลานมนัในขอ้ที ่3) - 
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ตารางที ่4-2 (ต่อ) ตวัวดัประสทิธภิาพดา้นต่างๆ ของโซ่อุปทานผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
กจิกรรม กลุม่ตวัวดัคุณภาพ กลุม่ตวัวดัตน้ทุน กลุม่ตวัวดัการขนสง่ 

5. การแปรรปูเป็นแป้ง 
ทีโ่รงงานผลติแป้ง 
มนัสาํปะหลงั 

- คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
แป้งมนัสาํปะหลงั (ตารางที ่3-4) 

- คุณภาพเป็นไปตามขอ้กาํหนดของลกูคา้ 
- อตัราการรอ้งเรยีนของลกูคา้ 
- การใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้  

- หรอืการบรกิารหลงัการขาย 
- มรีะบบบรหิารงานคุณภาพ 

(ใชต้วัวดัเชน่เดยีวกบัลานมนัในขอ้ที ่3) - 

6. การขนสง่ภายในประเทศ (ใชต้วัวดัเชน่เดยีวกบัในขอ้ที ่2) (ใชต้วัวดัเชน่เดยีวกบัในขอ้ที ่2) - ถงึทีห่มายตรงเวลา 

- ถงึทีห่มายครบถว้นและปลอดภยั 
- การตดิตามสถานะของสนิคา้ 

7. การขนสง่ไปยงัทา่เรอื 
เพือ่สง่ออกไปยงัตลาด
ต่างประเทศ 

(ใชต้วัวดัเชน่เดยีวกบัในขอ้ที ่2) - ประสทิธภิาพของรปูแบบการขนสง่ทีใ่ช ้
(ทางถนน ทางนํ้า ทางราง) 

- ประสทิธภิาพการปลีย่นรปูแบบการขนสง่ 
- เสน้ทางการขนสง่ 

- ประสทิธภิาพของยานพาหนะ  
(อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิต่อระยะทาง และนํ้าหนกับรรทุก) 

- การใชอ้รรถประโยชน์จากยานพาหนะ (นํ้าหนกับรรทุก) 
- คา่ใชจ้า่ยในการขนสง่  

(อตัราคา่ขนสง่ อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ) 

- ถงึทีห่มายตรงเวลา 
- ถงึทีห่มายครบถว้นและปลอดภยั 

- การตดิตามสถานะของสนิคา้ 
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4.2 ประสิทธิภาพการเพาะปลกู 
 
ในการศกึษาประสทิธภิาพการเพาะปลูกมนัสําปะหลงัในปจัจุบนัน้ี ขอ้มูลส่วนหน่ึงที่นํามาใชใ้น

การศกึษาไดม้าจากการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารอา้งองิและจากหน่วยงานต่างๆ  อกีส่วนหน่ึงไดม้าจาก
การสมัภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกมนัสาํปะหลงัโดยตรง โดยใชแ้บบสอบถามประกอบ  ในการเกบ็ขอ้มลูดว้ย
การสมัภาษณ์เกษตรกรน้ี คณะวจิยัไดท้ําการทดสอบแบบสอบถามเบื้องตน้ในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา 
ซึ่งเป็นจงัหวดัที่มีการเพาะปลูกมนัสําปะหลงัมากที่สุดในประเทศไทย แล้วนําข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มา
คํานวณหาจํานวนตวัอย่างทีเ่หมาะสมสําหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเกษตรกรในจงัหวดัต่างๆ ตาม
หลกัสถติ ิรวมทัง้ทาํการปรบัแกแ้บบสอบถามใหเ้หมาะสมก่อนทาํการเกบ็ขอ้มลูจรงิ  แบบสอบถามทีใ่ชใ้น
การสาํรวจแสดงดงัในภาคผนวก ค-1 

 
4.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ตวัอย่างเกษตรกร 

 
เน่ืองจากประเทศไทยมพีื้นที่เพาะปลูกมนัสําปะหลงัมากถงึ 45 จงัหวดั คณะวจิยัจงีได้ทําการ

คดัเลอืกตวัอยา่งเกษตรกรผูป้ลกูมนัสาํปะหลงัจากทุกภาคทัว่ประเทศ จาํนวน 7 จงัหวดั โดยทัง้ 7 จงัหวดั
ทีถู่กเลอืกน้ีเป็นจงัหวดัทีม่ปีรมิาณผลผลติเกนิ 1 ลา้นตนัต่อปี ในปีเพาะปลกู 2550/51 ซึง่ประกอบดว้ย 

 

- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ นครราชสมีา และชยัภมู ิ 
- ภาคกลาง ไดแ้ก่ ชลบุร ีสระแกว้ ฉะเชงิเทรา และกาญจนบุร ี 

- ภาคเหนือ ไดแ้ก่ กาํแพงเพชร  
- สาํหรบัภาคใต ้ปจัจุบนัไมม่กีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัแลว้ 

 
โดยในที่น้ี ได้อ้างอิงการแบ่งภาค ตามการแบ่งภูมิภาคการเกษตรของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ก) 
 
ในการศกึษาวจิยัน้ี จํานวนตวัอยา่งทีเ่หมาะสมถูกคาํนวณตามหลกั “การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้

ภูม”ิ (Stratified sampling) ซึ่งจะแบ่งกลุ่มประชากรหรอืเกษตรกรผูป้ลูกมนัสาํปะหลงัในประเทศไทย
ออกเป็น “ชัน้ภูม”ิ (Stratum) โดยใหแ้ต่ละชัน้ภูมมิลีกัษณะทีเ่หมอืนกนั (Homogeneous stratum) เพือ่ลด
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Thompson, 1992)  ในทีน้ี่ ใชก้ารแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามเขต
จงัหวดัทีเ่พาะปลกูมนัสาํปะหลงัมาก 7 จงัหวดั ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ และใชจ้าํนวนครวัเรอืนเกษตรกรที่
เพาะปลูกมนัสําปะหลงัในเขตจงัหวดันัน้ๆ ในการคํานวณค่าน้ําหนักความสําคญั  เน่ืองจากการสํารวจ
ขอ้มลูเกษตรกรน้ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ประมาณอตัราค่าขนสง่ผลติผลจากไร่ของเกษตรกรดว้ย คณะวจิยัจงึ
กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้ในการคํานวณหาจํานวนตวัอย่างเกษตรกรทีเ่หมาะสม ตามค่า
ความคลาดเคลื่อนของอตัราค่าขนส่งผลติผลจากไร่  เมื่อกําหนดใหค้่าความคลาดเคลื่อนของค่าใชจ้่ายใน
การขนสง่ผลติผลจากไร่ทีย่อมรบัไดม้คี่าตํ่ากว่า 1 บาทต่อตนั-กโิลเมตร จํานวนตวัอย่างเกษตรกรรวมทัง้ 
7 จงัหวดัทีเ่หมาะสมสาํหรบัการสุม่สมัภาษณ์ คอื 114 ราย โดยมจีํานวนตวัอยา่งเกษตรกรทีเ่หมาะสม
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สําหรบัการสุ่มสมัภาษณ์ และจํานวนตวัอย่างเกษตรกรที่ได้สมัภาษณ์จรงิในแต่ละจงัหวดั ดงัแสดงใน
ตารางที่ 4-3 รายะเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการหาจํานวนตัวอย่างเกษตรกรแสดงใน
ภาคผนวกที ่จ-1 

 
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกร คณะวจิยัไดใ้ชว้ธิสีุ่มตามสะดวก โดยไดข้อ

ความอนุเคราะหใ์นการตดิต่อเกษตรกรผ่านเกษตรอําเภอ ในพืน้ทีท่ีม่กีารเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัมาก ใน
แต่ละจงัหวดัที่ไดค้ดัเลอืก  รายละเอยีดของกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรที่ไดส้มัภาษณ์เพื่อเกบ็ขอ้มูลจําแนก
ตามพืน้ทีไ่ดด้งัแสดงในตารางผนวกที ่ง-1 

 
4.2.2 ผลจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ตวัอย่างเกษตรกร 
 

ในส่วนน้ีจะนําเสนอผลจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ตวัอย่างเกษตรกรจากพืน้ที่
ทัง้ 7 จงัหวดัโดยรวม ซึ่งผลการสํารวจจําแนกตามจงัหวดัแสดงในภาคผนวกที่ ง-2  อน่ึง ขอ้มูลที่ได้
รายงานน้ี เป็นขอ้มลูเฉพาะจากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามในโครงการวจิยัน้ีเท่านัน้  ผูท้ี่
สนใจศกึษาขอ้มูลการผลติมนัสําปะหลงัทัว่ประเทศ ควรศกึษาจาก รายงานผลการสํารวจมนัสําปะหลงั
โรงงานประจาํปี ทีร่วบรวมโดยสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 

 
เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นชาย (รอ้ยละ 57.21) มอีายุอยูใ่นช่วง 36-45 ปี (รอ้ย

ละ 38.43) ระดบัการศกึษาของเกษตรกรอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษามากทีสุ่ด (รอ้ยละ 72.49) ดงันัน้ ใน
การถ่ายทอดความรู้ ควรหลกีเลี่ยงการใช้ศพัท์ทางวชิาการที่เขา้ใจยาก และควรมกีารให้ความรู้อย่าง
ละเอยีด ผา่นการอบรมปฏบิตัจิรงิ โดยเฉพาะในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ สาํหรบัประสบการณ์
ของเกษตรกรในดา้นการเพาะปลกูสว่นใหญ่จะมปีระสบการณ์ในการปลกูมนัสาํปะหลงัมายาวนานกวา่ 20 
ปี (รอ้ยละ 39.30) แสดงใหเ้หน็วา่ผลตอบแทนจากการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัยงัจงูใจเกษตรกรใหท้าํการ
เพาะปลูก แต่จากการทีเ่กษตรกรมปีระสบการณ์ยาวนาน เกษตรกรอาจจะยดึถอืการผลติแบบเดมิทีเ่คย
ทํามา จงึเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่อาจส่งผลต่อการยอมรบัการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ  ส่วนด้านพื้นที่การ
เพาะปลกู เกษตรกรในทอ้งถิน่ทีท่าํการศกึษาสว่นใหญ่ใชพ้ืน้ทีข่องตนเองในการปลกูมนัสาํปะหลงั (รอ้ยละ 
85.15) แต่กม็บีางสว่นเช่าหรอืไดพ้ืน้ทีใ่นการเพาะปลูกฟร ีและบางส่วนทําการเพาะปลกูทัง้บนพืน้ทีข่อง
ตนเองและพืน้ทีเ่ช่า  กลุ่มเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามมพีืน้ทีเ่พาะปลกูในช่วง 5-220 ไร่ เฉลีย่ 44 ± 40 
ไร่ ซึ่งจดัว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง เมื่อเทียบกับข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในตารางที่ 3-1 
เกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มพีืน้ทีถ่อืครอง 11-30 ไร่ (รอ้ยละ 36.68)  ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามสามารถสรุปไดด้งัในตารางที ่4-4 
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ตารางที ่4-3 จาํนวนตวัอยา่งเกษตรกรทีเ่หมาะสมสาํหรบัการสุม่สมัภาษณ์ และจาํนวนตวัอยา่งเกษตรกรทีส่มัภาษณ์จรงิ ในเขตเพาะปลกูทัง้ 7 จงัหวดั 

จงัหวดั พืน้ที ่
เพาะปลกู1 

(ไร)่ 

พืน้ที ่
เกบ็เกีย่ว1 

จาํนวน 
ครวัเรอืน1 
(ครวัเรอืน) 

พืน้ทีเ่พาะปลกู 
เฉลีย่ต่อครวัเรอืน1 

(ไร)่ 

ผลผลติ1 
(ตนั) 

ผลผลติต่อไร ่
เพาะปลกู1 

(ตนั) 

ผลผลติต่อไร ่
เกบ็เกีย่ว1 

(ตนั) 

จาํนวนตวัอยา่ง 
เกษตรกร 
ทีเ่หมาะสม 

จาํนวนเกษตรกร 
ทีส่มัภาษณ์จรงิ 
(ชาย / หญงิ) 

นครราชสมีา 1,938,345 1,876,954 81,143 23.89 7,017,931 3.621 3.739  51 99 (57/42) 

กาํแพงเพชร 423,890 413,939 19,799 21.41 1,550,202 3.657 3.45  13 33 (30/3) 

สระแกว้ 382,720 368,085 15,056 25.42 1,356,761 3.545 3.86  10 21 (8/13) 

ชยัภมู ิ 401,460 382,359 24,420 16.44 1,345,139 3.351 3.518  16 18 (8/10) 

ชลบุร ี 303,180 291,871 16,081 18.85 1,202,509 3.966 4.120  11 22 (11/11) 

ฉะเชงิเทรา 307,206 298,089 14,518 21.16 1,138,104 3.705 3.818  10 19 (11/8) 

กาญจนบุร ี 306,993 297,217 11,819 25.97 1,114,564 3.631 3.750   8 17 (6/11) 

รวม 7,622,883 7,338,809 474,823 16.05* 26,915,541 3.531* 3.668* 119 229 (131/98) 

* คา่เฉลีย่ 
ทีม่า: 1 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2550ข) 
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ตารางที ่4-4 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ รายละเอยีด รอ้ยละ 
เพศ ชาย 57.21 
 หญงิ 42.79 
อาย ุ ≤ 25 ปี 3.49 
 26-35 ปี 10.92 
 36-45 ปี 38.43 
 46-55 ปี 22.27 
 > 55 ปี 24.89 

ระดบัการศกึษา ตํ่ากวา่ประถมศกึษา 5.68 
 ประถมศกึษา 72.49 

 มธัยมศกึษาตอนตน้ 6.99 

 มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 8.73 

 อนุปรญิญา/ปวส. 2.18 

 ปรญิญาตร ี 2.18 

 ไมต่อบ 1.75 

ประสบการณ์ในการเพาะปลกูมนัสาํปะหลงั ≤ 5 ปี 16.59 

 6-10 ปี 14.41 

 11-15 ปี 13.54 

 16-20 ปี 16.16 

 > 20 ปี 39.30 
ลกัษณะการถอืครองทีด่นิ พืน้ทีข่องตนเอง 85.15 
 พืน้ทีเ่ชา่ 32.31 
 พืน้ทีท่ีไ่ดท้าํฟร ี 2.62 
จาํนวนพืน้ทีเ่พาะปลกู ≤ 10 ไร ่ 18.78 
 11-30 ไร ่ 36.68 
 31-50 ไร ่ 20.09 
 > 50 ไร ่ 24.45 
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การรบัรูข้้อมลูและความรู้เก่ียวกบัการปลกูมนัสาํปะหลงั 
 

ตารางที ่4-5 แสดงสรุปผลดา้นการรบัรูข้อ้มลูและความรู ้รวมทัง้การบนัทกึขอ้มลู เกีย่วกบัการ
ปลกูมนัสาํปะหลงัของเกษตรกร  เกษตรกรทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการปลกูมนั
สําปะหลงัจากเพื่อนบา้นทีป่ลูกมนัสําปะหลงั (รอ้ยละ 74.67) รองลงมาคอื สมาชกิภายในครอบครวัและ
ญาต ิ(รอ้ยละ 58.52) และเจา้หน้าทีก่รมสง่เสรมิการเกษตร (รอ้ยละ 54.15) ตามลาํดบั ดงันัน้ กรมสง่เสรมิ
การเกษตรควรใหค้วามสําคญัเกี่ยวกบัการฝึกอบรมและพฒันาเจา้หน้าที่ให้มคีวามรู้ที่ถูกต้อง สามารถ
ถ่ายทอดความรูใ้หเ้กษตรกรไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่นอกจากจะเป็นการช่วยเหลอืเกษตรกรทีม่าตดิต่อเจา้หน้าที่
โดยตรงแลว้ ยงัส่งผลต่อการเผยแพร่ความรูก้นัเองในหมู่เกษตรกรอกีดว้ย ทัง้น้ีเน่ืองจากหากเกษตรกร
สว่นหน่ึงในพืน้ทีส่ามารถยอมรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ  ได ้กอ็าจจะสง่ผลใหเ้กษตรกรรายอื่นๆ ไดเ้หน็และรบัรู้
ถึงผลของการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากเกษตรกรเพื่อนบ้านหรอืญาต ิและปฏบิตัติาม  แหล่งขอ้มูลและ
ความรูห้ลกัอื่นๆ ของเกษตรกร ไดแ้ก่ การฝึกอบรม (รอ้ยละ 21.83) เจา้หน้าทีข่องธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (รอ้ยละ 20.52) และรา้นคา้ทีจ่ําหน่ายปจัจยัในการผลติในพืน้ที ่(รอ้ยละ 
10.48) 
 

สาํหรบัสื่อขา่วสารความรูเ้กีย่วกบัการปลูกมนัสาํปะหลงัทีเ่กษตรกรใชม้หีลากหลาย แต่ส่วนมาก
เกษตรกรจะทราบสื่อข่าวสารความรูไ้ดจ้ากโทรทศัน์ (รอ้ยละ 50.66) จากคําแนะนําและเอกสารเผยแพร ่
(รอ้ยละ 35.81) และจากวทิยุ (รอ้ยละ 22.71) ดงันัน้ การส่งเสรมิความรูห้รอืเสนอแนะวธิกีารแกป้ญัหา 
รวมถงึการเตอืนเกี่ยวกบัการระบาดของโรคมนัสําปะหลงั ควรเน้นการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เหล่าน้ีเป็น
หลกั  และหากเกษตรกรมปีญัหาเกีย่วกบัการปลกูมนัสาํปะหลงั สว่นใหญ่จะปรกึษาปญัหากบัเพือ่นบา้น 
(รอ้ยละ 37.99) รองลงมาคอื การศกึษาดว้ยตนเอง (รอ้ยละ 20.09) เจา้หน้าทีข่องรฐั (รอ้ยละ 15.72) และ
เกษตรกรผูนํ้าทอ้งถิน่ (รอ้ยละ 15.28) ซึ่งการทีเ่กษตรกรเลอืกปรกึษาปญัหากบัเพื่อนบา้นเป็นหลกั อาจ
เน่ืองมาจากมคีวามใกลช้ดิกนั สามารถปรกึษาปญัหาไดต้ลอดเวลา  อย่างไรกต็าม เกษตรกรรอ้ยละ 
58.95 มกีารตดิต่อกบัเจา้หน้าทีก่รมสง่เสรมิการเกษตรดว้ย จงึถอืไดว้า่เจา้หน้าทีก่รมสง่เสรมิการเกษตรก็
มีบทบาทสําคัญมากเช่นกัน ดังนัน้ ในการเลือกเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน ควรคัดเลือกผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเพือ่จะไดช้่วยเหลอืเกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งด ี  การฝึกอบรมเจา้หน้าทีใ่หไ้ดเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยี
และความรูใ้หม่ๆ  รวมทัง้ทนัต่อขา่วสารอยูเ่สมอ จะชว่ยการพฒันาระบบการผลติมนัสาํปะหลงัไดเ้ป็นอยา่ง
ด ี นอกจากน้ี การนําเทคนิคการจดัการความรู ้ (Knowledge management) มาใชก้จ็ะช่วยสง่เสรมิการ
พฒันาเจา้หน้าทีใ่หส้ามารถใหค้วามรูแ้ละชว่ยแกป้ญัหาในการผลติมนัสาํปะหลงัใหแ้ก่เกษตรกรไดด้ยีิง่ขึน้ 

 
นอกจากน้ี พบวา่เกษตรกรจาํนวนหน่ึงมกีารบนัทกึขอ้มลูการเพาะปลกู (รอ้ยละ 29.26) สว่นใหญ่

บันทึกข้อมูลเน่ืองจากต้องการทราบต้นทุนการผลิต และนํามาใช้คํานวณผลกําไรเป็นหลัก มีเพียง
เกษตรกรบางสว่นเท่านัน้ทีบ่นัทกึขอ้มลูเพือ่ประโยชน์ในการจดัการแปลงเพาะปลกู เช่น บนัทกึขอ้มลูการ
ใสปุ่๋ ยแต่ละครัง้ โดยเฉพาะผูท้ีม่แีปลงเพาะปลกูหลายแปลง หรอืนําขอ้มลูทีบ่นัทกึมาใชใ้นการวางแผนการ
เพาะปลูกในรอบถดัไป หรอืเพื่อเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตัติามเทคโนโลยกีารผลติใหม่ๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูม้า  
สว่นเกษตรกรทีไ่มบ่นัทกึขอ้มลูนัน้ สว่นใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ ยุง่ยาก เหน็วา่ไมม่คีวามจาํเป็น หรอืไมท่ราบวา่



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

102 
 

ควรจะบนัทกึขอ้มูลใดบา้ง  ดงันัน้ การใหค้วามรูเ้กษตรกรในเรื่องการบนัทกึขอ้มูลและการนําขอ้มลูทีไ่ด้
บนัทกึไวม้าใชป้ระกอบการตดัสนิใจ กน่็าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอยา่งมาก 
 
ตารางที ่4-5 การรบัรู/้บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการปลกูมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
การรบัรูข้อ้มลู/ความรู ้ รายละเอยีด รอ้ยละ 
แหลง่ขอ้มลู/ความรู ้ เพือ่นบา้น 74.67 
 สมาชกิภายในครอบครวั/ญาต ิ 58.52 
 เจา้หน้าทีก่รมสง่เสรมิการเกษตร 54.15 
 การฝึกอบรม 21.83 
 เจา้หน้าทีธ่.ก.ส. 20.52 
 รา้นจาํหน่ายอุปกรณ์การเกษตร 10.48 
 นกัวชิาการ/อาจารย ์ 6.99 
 แปลงสาธติ 6.11 
 ตวัแทนบรษิทัเอกชน 3.49 
 อื่นๆ 5.68 
สือ่ขา่วสาร/ความรู ้ โทรทศัน์ 50.66 
 คาํแนะนํา/เอกสารเผยแพร ่ 35.81 
 วทิย ุ 22.71 
 หนงัสอืพมิพ ์ 9.61 
 อื่นๆ 12.23 
การปรกึษาปญัหา เพือ่นบา้น 37.99 
 ศกึษาดว้ยตนเอง 20.09 
 เจา้หน้าทีข่องรฐั 15.72 
 เกษตรกรผูนํ้าทอ้งถิน่ 15.28 
 ญาตพิีน้่อง 13.54 
 อื่นๆ 4.37 
การตดิต่อเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิการเกษตร ตดิต่อ 58.95 
 ไมต่ดิต่อ 41.05 
การบนัทกึขอ้มลูการเพาะปลกู บนัทกึ 29.26 
 ไมบ่นัทกึ 70.74 
 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

103 
 

ปัจจยัการผลิตและแนวทางการปฏิบติัในการผลิตมนัสาํปะหลงัของเกษตรกร 
 

ตารางที ่4-6 แสดงขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มของการเพาะปลูกมนัสําปะหลงัของกลุ่มเกษตรกร
ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ สภาพพืน้ทีใ่นการปลกูของเกษตรกรโดยมากเป็นทีด่อน (รอ้ยละ 64.63) และ
มลีกัษณะดนิเป็นดนิรว่นปนทราย (รอ้ยละ 31.00) และดนิรว่น (รอ้ยละ 24.89) 
 
ตารางที ่4-6 สภาพแวดลอ้มของการเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
สภาพแวดลอ้ม รายละเอยีด รอ้ยละ 
ลกัษณะสภาพพืน้ที ่ ทีด่อน 64.63 
 ทีลุ่ม่ 28.82 
 อื่นๆ 15.28 
ลกัษณะสภาพดนิ ดนิรว่นปนทราย 31.00 
 ดนิรว่น 24.89 
 ดนิทราย 15.28 
 ดนิเหนียว 13.97 
 ดนิปนลกูรงั 13.54 
 อื่นๆ 15.28 
 

สาํหรบัพนัธุม์นัสําปะหลงัทีเ่กษตรกรผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปลูก คอื พนัธุร์ะยอง 5 (รอ้ย
ละ 51.97) หว้ยบง 60 (รอ้ยละ 42.36) และเกษตรศาสตร ์50 (รอ้ยละ 34.93) ซึง่จะมสีดัสว่นของพนัธุท์ี่
นิยมปลูกในเขตพืน้ทีต่่างๆ แตกต่างกนัออกไป (ตารางที ่ 4-7)  พบว่า ประเทศไทยมกีารกระจายท่อน
พนัธุไ์ดด้ ีดงัจะเหน็ไดว้า่ ในปีทีส่าํรวจขอ้มลู (ปลายปีพ.ศ. 2550 ถงึตน้ปีพ.ศ. 2551) มกีารเพาะปลูกมนั
สําปะหลงัพนัธุ์หว้ยบง 60 ซึ่งไดเ้ริม่มกีารแนะนําพนัธุ์ในปี 2548 เป็นจํานวนมากแลว้ คาดว่าในไม่ชา้ก็
น่าจะมกีารกระจายท่อนพนัธุ์ของมนัสําปะหลงัพนัธุ์ใหม่ “หว้ยบง 80” ในอตัราที่สูงเช่นกนั  ท่อนพนัธุ์ที่
นํามาปลูกส่วนใหญ่จะมาจากไร่ของตนเอง โดยมกัใชจ้ํานวนท่อนพนัธุน้์อยกว่า 1,000 ท่อนต่อไร่ ถงึ 
1,000-2,000 ท่อนต่อไร่ โดยมากจะใชท้่อนพนัธุท์ีม่อีายุ 8-10 เดอืน โดยตดัท่อนพนัธุใ์หย้าวประมาณ 20 
เซนตเิมตร สว่นใหญ่มกีารเตรยีมท่อนพนัธุโ์ดยการคดัขนาดหรอือายุของท่อนพนัธุ ์และชุบท่อนพนัธุด์ว้ย
สารกาํจดัแมลง ฮอรโ์มน หรอืน้ํามลูสุกร (ตารางที ่4-7)  โดยรวมแลว้ จดัไดว้า่เกษตรกรสว่นใหญ่มวีธิกีาร
ปฏบิตัใินการเตรยีมทอ่นพนัธุท์ีเ่หมาะสม 
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ตารางที ่4-7 พนัธุแ์ละการเตรยีมทอ่นพนัธุม์นัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
ทอ่นพนัธุ ์ รายละเอยีด รอ้ยละ 
พนัธุ ์ ระยอง 5 51.97 
 หว้ยบง 60 42.36 
 เกษตรศาสตร ์50 34.93 
 ระยอง 90 5.68 
 ระยอง 60 3.93 
 ระยอง 3 0.44 
 อื่นๆ 8.30 
แหลง่ทีม่าของทอ่นพนัธุ ์ มาจากไรข่องตนเอง 59.39 
 ซือ้จากไรเ่พือ่นบา้น 46.29 
 รบัมาจากหน่วยงานราชการ 28.38 
 อื่นๆ 5.24 
ขนาดความยาว < 15 เซนตเิมตร 1.31 
 15 เซนตเิมตร 19.21 
 20 เซนตเิมตร 48.47 
 25 เซนตเิมตร 24.02 
 อื่นๆ 10.04 
 ไมม่ขีอ้มลู 1.31 
อายขุองทอ่นพนัธุ ์ < 8 เดอืน 6.11 
 8-10 เดอืน 63.32 
 11-12 เดอืน 29.69 
 > 12 เดอืน 0.87 
การเตรยีมทอ่นพนัธุ ์ ม ี 60.70 
 ไมม่ ี 39.30 
วธิกีารเตรยีมทอ่นพนัธุ ์ คดัขนาดหรอือายขุองทอ่นพนัธุ ์ 46.29 
 ชุบทอ่นพนัธุด์ว้ยสารกาํจดัแมลง 11.35 
 อื่นๆ 8.30 
 ไมม่ขีอ้มลู 8.30 
จาํนวนทอ่นพนัธุต่์อไร ่ < 1,000 22.27 
 1,001-2,000 17.03 
 2,001-3,000 10.48 
 3,001-4,000 4.80 
 > 4,001 4.37 
 ไมม่ขีอ้มลู 41.05 
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ปัจจยัการผลิตและแนวทางการปฏิบติัในการผลิตมนัสาํปะหลงัของเกษตรกร 
 

ตารางที ่4-8 แสดงแนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่า เกษตรกรประมาณร้อยละ 80 จะปลูกมนัสําปะหลงัในช่วงต้นฤดูฝน (มนีาคม-พฤษภาคม) เพื่อ
อาศยัน้ําฝนในการเจรญิเตบิโตของมนัสาํปะหลงัในแปลง ระยะปลูกทีใ่ชจ้ะค่อนขา้งแตกต่างกนั โดยมาก
จะไมนิ่ยมปลกูพชืแซมในไรม่นัสาํปะหลงั และมกัไมม่กีารเปลีย่นไปปลกูพชืชนิดอื่น เน่ืองจากพืน้ทีม่คีวาม
อุดมบูรณ์ตํ่าและไม่มแีหล่งน้ํา จงึไม่เหมาะทีจ่ะเพาะปลูกพชืชนิดอื่น  รอ้ยละ 62.01 ของเกษตรกรมกีาร
วางแผนการเพาะปลูก ซึ่งส่วนมากจะเป็นการวางแผนเตรยีมปจัจยัการผลติ เช่น เตรยีมพนัธุ์ คดัเลอืก
พันธุ์ที่จะใช้ วางแผนการเตรียมแปลง หาปุ๋ ย หมักปุ๋ ย ฯลฯ อย่างใดอย่างหน่ึง มีเพียงส่วนน้อยที่
ดาํเนินการวางแผนอื่นๆ เชน่ วางแผนการปลกูพชืโดยพจิารณาราคาพชือื่นๆ ประกอบ  ในการเตรยีมดนิ
ก่อนปลกู รอ้ยละ 41.05 ใชก้ารไถดว้ยผาล 3 แลว้พรวนดว้ยผาล 7 สว่นใหญ่จะทาํการไถ 1-2 ครัง้ มกีาร
ยกรอ่งปลกู และมกัไถกลบเศษซากในแปลงเพือ่ช่วยบาํรุงดนิ  สาํหรบัการใสปุ่๋ ยนัน้ เกษตรกรสว่นใหญ่จะ
ใชปุ้๋ ยเคม ี(รอ้ยละ 79.04) ปุ๋ ยคอก (รอ้ยละ 41.05) และปุ๋ ยชวีภาพ (รอ้ยละ 27.95) สว่นปุ๋ ยชนิดอื่นๆ จะมี
เกษตรกรจํานวนน้อยทีใ่ช ้เกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ ย 2 ครัง้ คอื ใชม้ลูไก่รองพืน้ก่อนปลูก และหลงัจาก
ปลูกมนัสาํปะหลงัแลว้ไประยะหนึ่ง ซึ่งระยะเวลาทีใ่ส่ปุ๋ ยครัง้ที ่2 (และครัง้ที ่3) นัน้จะแตกต่างกนัไป สว่น
ใหญ่จะเป็นช่วงตัง้แต่ 1 เดอืนถงึ 6 เดอืนหลงัปลูก  เกษตรกรส่วนใหญ่ดําเนินการกําจดัวชัพชืในแปลง 
โดยเกษตรกรจํานวนมากถงึรอ้ยละ 65.50 ใชส้ารกําจดัวชัพชื รองลงมา คอื การใชจ้อบถาก (รอ้ยละ 
38.43) และการใชร้ถไถเดนิตาม (รอ้ยละ 11.35)  ศตัรพูชืทีพ่บมากทีสุ่ด คอืเพลีย้แป้ง สว่นโรคทีพ่บมาก 
ไดแ้ก่ โรคหวัเน่า โรคใบไหม ้โรคใบจุดสน้ํีาตาล  เมื่อเกดิปญัหาการระบาดของศตัรูพชืและโรคพชื ส่วน
ใหญ่เกษตรกรจะไมไ่ดใ้ชส้ารเคมใีนการกาํจดัศตัรพูชืและโรคพชื รวมทัง้ไมไ่ดด้าํเนินการใดๆ เน่ืองจากไม่
มคีวามรู ้และพบวา่ถงึใชส้ารเคมกีไ็มห่าย ซึง่เมือ่มศีตัรพูชืและโรคพชืเกดิขึน้ กจ็ะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่เกษตรกรอย่างมาก ดงันัน้ เจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรควรเร่งให้ความรู้ในการป้องกนัและกําจดั
ศตัรูพชืและโรคพชืที่ถูกต้องแก่เกษตรกร เพื่อลดความเสยีหายที่เกดิขึ้น  เกษตรกรส่วนใหญ่จะอาศยั
น้ําฝนตามธรรมชาตเิป็นหลกั มกัไมม่กีารใหน้ํ้าเพิม่ โดยเกษตรกรทีม่กีารใหน้ํ้าเพิม่แก่มนัสาํปะหลงั (รอ้ย
ละ 14.85) สว่นใหญ่จะอาศยัแหล่งน้ําจากบ่อน้ําและคลองชลประทาน และมกัใชร้ะบบสปรงิเกอรต์ดิตัง้บน
พืน้ดนิ  การทีเ่กษตรกรส่วนใหญ่ไม่มกีารใหน้ํ้าเพิม่ ส่วนใหญ่เน่ืองมาจากเหน็ว่าเป็นการเพิม่ตน้ทุนการ
ผลติ แต่กม็เีกษตรกรบางรายทีต่อ้งการใหน้ํ้าเพิม่แก่พชื แต่อยู่ไกลจากแหล่งน้ํา ซึ่งหากทางภาครฐัช่วย
ดาํเนินการจดัหาแหล่งน้ําใหแ้ก่เกษตรกรเหล่าน้ี กจ็ะสามารถช่วยเพิม่ปรมิาณผลผลติต่อไร่ของเกษตรกร
ได ้ สาํหรบัการจดัซื้อปจัจยัการผลติ (เช่น ปุ๋ ยเคม ีสารควบคุมวชัพชื เป็นตน้) พบว่า เกษตรกรมกัจะทํา
การซื้อเมื่อใช ้และไมซ่ื้อพรอ้มกนั เน่ืองจากปจัจยัการผลติเหล่าน้ีมรีาคาแพง และหากเกบ็รกัษาไมด่กีจ็ะ
เสยีได ้ นอกจากน้ี พบว่ามเีกษตรกรเพยีงส่วนน้อยทีจ่ะรวมกนัซื้อปจัจยัการผลติกบัเพื่อนบา้น โดยมาก
มกัจะซื้อเองจากรา้นคา้ในหมู่บา้น บางรายจะซื้อจากรา้นคา้ในตวัเมอืง เมื่อมกีารเดนิทางไปขายผลติผล
หรอืทาํธุระ เน่ืองจากมรีาคาถูกกวา่ มเีพยีงบางรายเทา่นัน้ทีเ่ป็นสมาชกิของสหกรณ์และซื้อปจัจยัการผลติ
จากสหกรณ์ 
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ตารางที ่4-8 แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
แนวทางการปฏบิตั ิ รายละเอยีด รอ้ยละ 
ฤดปูลกู ตน้ฤดฝูน (ม.ีค.-พ.ค.) 80.79 
 ปลายฤดฝูน/ฤดแูลง้ (พ.ย.-ก.พ.) 15.72 
 อื่นๆ 3.49 
ระยะปลกู 100 x 50 เซนตเิมตร 5.24 
 100 x 66 เซนตเิมตร 12.23 
 100 x 80 เซนตเิมตร 19.21 
 80 x 80 เซนตเิมตร 6.55 
 อื่นๆ 55.46 
 ไมม่ขีอ้มลู 1.31 
การเปลีย่นไปปลกูพชือื่น ม ี 24.89 
 ไมม่ ี 75.11 
การปลกูพชืแซมในไร ่ ม ี 7.42 
 ไมม่ ี 92.58 
การวางแผนเพาะปลกู ม ี 62.01 
 ไมม่ ี 37.99 
การเตรยีมพืน้ทีป่ลกู ไถดว้ยผาล 3 ตามดว้ยผาล 7 41.05 
 ไถดว้ยผาล 3 25.33 
 ไถดว้ยผาล 7 29.26 
 อื่นๆ 2.62 
 ไมม่ขีอ้มลู 1.75 
การยกรอ่ง ม ี 75.55 
 ไมม่ ี 24.45 
ชนิดของปุ๋ ยทีใ่ช ้ ปุ๋ ยเคม ี 79.04 
 ปุ๋ ยคอก 41.05 
 ปุ๋ ยชวีภาพ 27.95 
 ปุ๋ ยหมกั 8.30 
 ปุ๋ ยพชืสด 6.99 
 อื่นๆ 7.86 
จาํนวนครัง้ในการใสปุ่๋ ย 1 ครัง้ 27.51 
 2 ครัง้ 52.84 
 > 2 ครัง้ 19.65 
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ตารางที ่4-8 (ต่อ) แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
แนวทางการปฏบิตั ิ รายละเอยีด รอ้ยละ 
การบาํรุงรกัษาดนิอื่นๆ ไมไ่ดด้าํเนินการ 29.26 
 ไถกลบเศษซาก 60.26 
 ปลกูพชืบาํรุงดนิ 11.79 
 ปลกูพชืหมนุเวยีน 9.17 
วธิกีารกาํจดัวชัพชื สารกาํจดัวชัพชื 65.50 
 ใชจ้อบถาก 38.43 
 ใชร้ถไถเดนิตาม 11.35 
 ไถพรวนระหวา่งแถว 2.62 
ปญัหาศตัรพูชื ม ี 55.02 
 ไมม่ ี 43.67 
 ไมม่ขีอ้มลู 1.75 
ศตัรพูชืทีพ่บ เพลีย้แป้ง 30.13 
 ไรแดง 9.17 
 แมลงหํ้า   5.68 
 แมลงหวีข่าว 0.44 
 อื่นๆ 10.92 
 ไมม่ขีอ้มลู 5.68 
การใชส้ารเคมกีาํจดัศตัรพูชื ใช ้ 9.61 
 ไมใ่ช ้ 48.91 
 ไมม่ขีอ้มลู 41.48 
ปญัหาโรคพชื ม ี 37.99 
 ไมม่ ี 51.97 
 ไมม่ขีอ้มลู 10.04 
โรคทีพ่บ โรคหวัเน่า 24.02 
 โรคใบไหม ้ 19.65 
 โรคใบจุดสน้ํีาตาล 13.10 
 โรคใบจุดสขีาว 5.68 
 โรคลาํตน้เน่า 5.24 
 อื่นๆ 9.61 
การใชส้ารเคมป้ีองกนัและกาํจดัโรค ใช ้ 10.92 
 ไมใ่ช ้ 48.03 
 ไมม่ขีอ้มลู 41.05 
การใหน้ํ้า ม ี 14.85 
 ไมม่ ี 85.15 
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ตารางที ่4-8 (ต่อ) แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
แนวทางการปฏบิตั ิ รายละเอยีด รอ้ยละ 
การซือ้ปจัจยัการผลติ ซือ้เมือ่ใช ้ 70.74 
 ซือ้เกบ็เอาไวล้ว่งหน้า 31.88 
 รวมกนัซือ้กบัเพือ่นบา้น 5.24 
การซือ้ปจัจยัการผลติพรอ้มกนั พรอ้มกนั 27.95 
 ไมพ่รอ้มกนั 72.05 
 
ผลผลิตและแนวทางการเกบ็เก่ียวมนัสาํปะหลงัของเกษตรกร 

 
ตารางที่ 4-9 แสดงการปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม 

เกษตรกรสว่นใหญ่จะทาํการเกบ็เกีย่วผลติผลเมือ่อายุของมนัสาํปะหลงัประมาณ 10-12 เดอืน ซึง่เป็นช่วง
อายุทีเ่หมาะสม บางรายอาจเกบ็เกีย่วมนัสาํปะหลงัอ่อนเกนิไป เน่ืองจากราคารบัซื้อในตลาดในช่วงนัน้สงู 
หรอืมคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิ ทาํใหเ้กษตรกรรบีขดุหวัมนัสาํปะหลงัออกมาขาย  สาํหรบัเกษตรกรบางราย
ทีเ่กบ็เกีย่วมนัสําปะหลงัแก่ (เกบ็เกีย่วทีอ่ายุมากกว่า 12 เดอืน โดยมากจะนิยมเกบ็เกีย่วทีอ่ายุประมาณ 
18 เดอืน ดงันัน้ จงึมรีอบการเกบ็เกีย่วมนัสาํปะหลงัน้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อปี) ใหเ้หตุผลวา่ คดิวา่การเกบ็เกีย่ว
มนัสําปะหลงัแก่ให้ผลคุ้มค่ากว่า เพราะถึงแมว้่าเปอร์เซ็นต์แป้งในหวัมนัจะลดลง ได้ราคาตํ่า และขาย
ใหก้บัโรงงานแปรรูปแป้งมนัสําปะหลงัไม่ค่อยได ้แต่เมื่อเทยีบกบัน้ําหนักหวัมนัสําปะหลงัทีเ่พิม่ขึน้และ
คา่ใชจ้า่ยในการผลติต่อปีทีล่ดลงแลว้ โดยรวมจะไดก้าํไรมากกวา่ ซึง่ความเชื่อดงักล่าวอาจเป็นจรงิหรอืไม่
กไ็ด ้โดยเฉพาะในบางพืน้ทีท่ี่นิยมรบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัแบบเหมารวม โดยไม่พจิารณาเปอร์เซน็ต์แป้ง  
นอกจากน้ี พบว่า มเีกษตรกรบางรายทําการเกบ็เกี่ยวมนัสําปะหลงัทัง้ 2 รูปแบบ กล่าวคอื แบ่งขุดมนั
สําปะหลงัที่อายุ 10-12 เดอืน และเกบ็บางแปลงไวขุ้ดที่อายุมากกว่า 12 เดอืน  ดงันัน้ หากต้องการให้
เกษตรกรเกบ็เกี่ยวผลผลติที่อายุทีเ่หมาะสม ควรมกีารศกึษาถงึผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดร้บัในการ
เกบ็เกีย่วมนัสําปะหลงัทีอ่ายุต่างกนั และนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาเพื่อกําหนดเกณฑใ์นการตัง้ราคา
รบัซือ้มนัสาํปะหลงัทีเ่หมาะสมต่อไป 

 
โดยเฉลี่ยเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถามจะปลูกมนัสําปะหลงัได้ 4-6 ตนัต่อไร่ (ร้อยละ 48.03) 

หรอืน้อยกว่า 4 ตนัต่อไร่ (รอ้ยละ 37.02) มเีพยีงส่วนน้อยที่สามารถปลูกไดผ้ลผลติมากกว่าน้ี (รอ้ยละ 
5.24) ซึ่งจากการสมัภาษณ์ พบว่า บางรายสามารถปลูกมนัสําปะหลงัไดม้ากถงึ 8-10 ตนัต่อไร่ในบางปี 
เมือ่สภาพภูมอิากาศเอื้ออํานวย  เปอรเ์ซน็ต์แป้งเฉลีย่ทีไ่ดส้่วนมากจะอยู่ในช่วง 26-28% รองลงมาคอืที่
เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ประมาณ 28-30% ซึง่ความแตกต่างน้ีขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั ทัง้จากสภาพแวดลอ้มใน
การเพาะปลกู สภาพดนิ สภาพอากาศ พนัธุท์ีใ่ช ้และการปฏบิตัดิแูลรกัษาผลผลติในแปลง 
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ในการเกบ็เกีย่วผลผลตินัน้ เกษตรกรมกัจะวา่จา้งแรงงานมาช่วยในการเกบ็เกีย่ว สว่นใหญ่จะใช้
แรงงานคนเกบ็เกี่ยวมากกว่าใชเ้ครื่องทุ่นแรง การทีจ่ะเกบ็ผลผลติทัง้หมดในครัง้เดยีวหรอืทยอยเกบ็นัน้ 
มกัจะขึน้กบัปรมิาณผลผลติทีจ่ะตอ้งเกบ็เกี่ยวและจํานวนแรงงานทีจ่ดัหาไดเ้ป็นหลกั นอกจากน้ี พบว่ามี
ปญัหาการเน่าเสยีของผลผลติมาก ซึง่สว่นใหญ่จะมสีาเหตุมาจากฝนทีต่กลงมาในชว่งฤดเูกบ็เกีย่ว 
 
ตารางที ่4-9 แนวทางการปฏบิตัใินการเกบ็เกีย่วผลผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
แนวทางการปฏบิตั ิ รายละเอยีด รอ้ยละ 
รอบการเกบ็เกีย่ว 1 ครัง้ต่อปี 94.32 
 <1 ครัง้ต่อปี 13.97 
อายขุองมนัสาํปะหลงั 6-7 เดอืน 0.87 
 8-9 เดอืน 20.09 
 10-12 เดอืน 66.81 
 > 12 เดอืน 6.11 
 ไมม่ขีอ้มลู 6.11 
ปรมิาณผลผลติเฉลีย่ < 4 ตนัต่อไร ่ 37.12 
 4-6 ตนัต่อไร ่ 48.03 
 > 6 ตนัต่อไร ่ 5.24 
 ไมม่ขีอ้มลู 9.61 
เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ < 25% 15.72 
 26-28% 31.88 
 28-30% 22.71 
 > 30% 0.44 
 ไมไ่ดว้ดั 7.42 
 ไมม่ขีอ้มลู 21.83 
การเกบ็เกีย่ว เกบ็ครัง้เดยีวทัง้หมด 46.29 
 ทยอยเกบ็ 53.28 
 ไมม่ขีอ้มลู 0.44 
วธิกีารเกบ็เกีย่ว ใชแ้รงงานคนถอน/จอบขดุ 87.77 
 ใชเ้ครือ่งขดุมนัตดิทา้ยรถแทรกเตอร ์ 20.09 
 ใชด้ัม๊พ ์ 10.04 
 อื่นๆ 3.93 
การเน่าเสยี ม ี 72.05 
 ไมม่ ี 27.51 
 ไมม่ขีอ้มลู 0.44 
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การวิเคราะหอิ์ทธิพลของปัจจยัต่างๆ ต่อผลผลิตมนัสาํปะหลงัของเกษตรกร 
 

ผลการศกึษาอทิธพิลของประสบการณ์ในการปลูกมนัสําปะหลงัของเกษตรกร ปจัจยัการผลติ 
และแนวทางการปฏบิตัใินการผลติ ต่อปรมิาณเฉลี่ยของผลผลติต่อไร่และเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยของมนั
สําปะหลงั (ตารางที่ 4-10) พบว่า ปจัจยัที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อปรมิาณเฉลีย่ของผลผลติต่อไร่และ
เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ของมนัสาํปะหลงัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันัยสาํคญั 5% ซึง่ผลการวเิคราะห์
ทางสถติทิีไ่ดน้ี้ วเิคราะหโ์ดยอาศยัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกร จงึอาจไม่ถูกตอ้งนัก เน่ืองจาก
เกษตรกรผู้ให้ข้อมูลอาจรายงานผลตามการประมาณการ และอาจมผีลจากปจัจยัอื่นๆ ที่ไม่ได้นํามา
พจิารณารว่มดว้ย  อยา่งไรกต็าม จากการวเิคราะหพ์บวา่ เกษตรกรทีม่ปีระสบการณ์ในการเพาะปลกูสงูมี
แนวโน้มทีจ่ะมปีรมิาณผลผลติมนัสาํปะหลงัต่อไร่สงู และในสภาพดนิทีร่ะบายน้ําไดด้ ีเช่น ดนิร่วน และดนิ
ร่วนปนทราย จะมแีนวโน้มทีจ่ะมปีรมิาณผลผลติมนัสําปะหลงัต่อไร่สงูกว่า  สําหรบัเปอรเ์ซน็ต์แป้งเฉลีย่
นัน้ พบวา่ไมม่คีวามแตกต่างกนัมากนัก แมว้่าประสบการณ์ในการปลูกมนัสาํปะหลงัของเกษตรกร ปจัจยั
การผลติ และแนวทางการปฏบิตัขิองเกษตรกรจะแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4-10 อทิธพิลของปจัจยัต่างๆ ต่อปรมิาณเฉลีย่ของผลผลติต่อไรแ่ละเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ 

ปจัจยั รายละเอยีด ปรมิาณผลผลติเฉลีย่ 
(ตนัต่อไร)่ 

เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ 
(%) 

ประสบการณ์ในการปลกู ≤ 5 ปี 3.67 (0.58)a 27.75 (2.21)a 
 6-10 ปี 4.85 (2.41)a 28.14 (1.77)a 
 11-15 ปี 4.07 (0.86)a 27.36 (1.50)a 
 16-20 ปี 5.29 (2.44)a 27.69 (1.96)a 
 > 21 ปี 5.29 (2.44)a 27.17 (1.87)a 
ลกัษณะสภาพพืน้ที ่ ทีลุ่ม่ 4.50 (1.31)a 27.56 (2.00)a 
 ทีด่อน 4.72 (1.84)a 27.30 (1.72)a 
ลกัษณะสภาพดนิ ดนิรว่น 5.00 (2.52)a 27.71 (1.70)a 
 ดนิทราย 4.09 (1.00)a 27.44 (2.19)a 
 ดนิรว่นปนทราย 4.85 (1.90)a 27.36 (1.60)a 
 ดนิเหนียว 3.86 (1.90)a 27.71 (2.06)a 
 ดนิปนลกูรงั 4.00 (1.41)a 29.00 (0.00)a 
การเตรยีมพืน้ทีป่ลกู ไถดว้ยผาล 3 ตามดว้ยผาล 7 4.48 (1.42)a 27.53 (1.64)a 
 ไถดว้ยผาล 3 3.72 (0.67)a 26.65 (1.31)a 
 ไถดว้ยผาล 7 4.91 (2.09)a 27.75 (2.30)a 
หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ ( ) แสดงถงึ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ตวัเลขในคอลมัน์เดยีวกนั ทีต่ามดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษทีเ่หมอืนกนั ไมม่คีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 5% 
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ตารางที ่4-10 (ต่อ) อทิธพิลของปจัจยัต่างๆ ต่อปรมิาณเฉลีย่ของผลผลติต่อไรแ่ละเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ 
ปจัจยั รายละเอยีด ปรมิาณผลผลติเฉลีย่ 

(ตนัต่อไร)่ 
เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ 

(%) 
ขนาดความยาวทอ่นพนัธุ ์ 15 เซนตเิมตร 4.36 (1.78)a 27.36 (1.50)a 
 20 เซนตเิมตร 4.83 (1.86)a 27.47 (2.09)a 
 25 เซนตเิมตร 4.12 (0.88)a 27.46 (1.26)a 
ชนิดของปุ๋ ยทีใ่ช ้ ปุ๋ ยเคม ี 4.58 (1.71)a 27.18 (1.84)a 
 ปุ๋ ยคอก 4.20 (1.27)a 27.40 (1.70)a 
 ปุ๋ ยหมกั 4.44 (1.51)a 28.18 (2.18)a 
 ปุ๋ ยชวีภาพ 4.69 (2.01)a 27.62 (2.01)a 
 ปุ๋ ยพชืสด 3.75 (0.71)a 27.89 (1.36)a 
วธิกีารกาํจดัวชัพชื สารกาํจดัวชัพชื 3.80 (1.00)a 28.04 (1.80)a 
 ใชจ้อบถาก 4.50 (0.71)a 29.50 (0.71)a 
 ใชร้ถไถเดนิตาม 3.70 (0.67)a 26.89 (2.47)a 
 ไถพรวนระหวา่งแถว 3.77 (0.95)a 27.75 (1.97)a 
หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ ( ) แสดงถงึ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ตวัเลขในคอลมัน์เดยีวกนั ทีต่ามดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษทีเ่หมอืนกนั ไมม่คีวาม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบันยัสาํคญั 5% 

 
4.2.3 ต้นทุนการเพาะปลกู 

 
สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2551ก) ได้ทําการศกึษาสํารวจ

ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจและการผลติผลติผลทางการเกษตรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
สถานการณ์ดา้นเศรษฐกจิการเกษตร และการกําหนดนโยบายและการวางแผนการพฒันาการเกษตรของ
ประเทศ และเผยแพร่เป็นรายงานสถติกิารเกษตรและตวัชี้วดัเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศไทยทุกปี 
ซึง่ตน้ทุนการเพาะปลกูของพชืต่างๆ กเ็ป็นขอ้มลูหน่ึงทีส่าํนักงานเศรษฐกจิการเกษตรไดท้าํการสาํรวจไว ้ 
ตน้ทุนการผลติมนัสําปะหลงัรายภาคทีไ่ดส้ํารวจโดยสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2543-
2550 แสดงไดด้งัในรปูที ่4-1 (รายละเอยีดแสดงในภาคผนวกที ่ง-3) 
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1. ตน้ทุนผนัแปร

ทัง้ประเทศ ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง
 

(ก) ตน้ทุนผนัแปร 
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2. ตน้ทุนคงที่

ทัง้ประเทศ ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง
 

(ข) ตน้ทุนคงที ่
 

รปูที ่4-1 ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงัรายภาค ในปีพ.ศ. 2543-2550 
ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูการสาํรวจทีร่วบรวมโดยศนูยส์ารสนเทศการเกษตร (2550) 
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3. ตน้ทุนรวมตอ่ไร่

ทัง้ประเทศ ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง
 

(ค) ตน้ทุนรวมต่อไร ่
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4. ตน้ทุนรวมตอ่กโิลกรมั

ทัง้ประเทศ ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง
 

(ง) ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั 
 
รปูที ่4-1 (ต่อ) ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงัรายภาค ในปีพ.ศ. 2543-2550 
ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูการสาํรวจทีร่วบรวมโดยศนูยส์ารสนเทศการเกษตร (2550) 
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5. ผลผลติตอ่ไร่

ทัง้ประเทศ ภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง
 

(จ) ผลผลติต่อไร ่
 

รปูที ่4-1 (ต่อ) ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงัรายภาค ในปีพ.ศ. 2543-2550 
ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูการสาํรวจทีร่วบรวมโดยศนูยส์ารสนเทศการเกษตร (2550) 
 

ตน้ทุนผนัแปร (รูปที ่4-1ก) ประกอบดว้ย ค่าแรงงานตัง้แต่เตรยีมดนิจนถงึเกบ็เกีย่ว ค่าวสัดุ อนั
ไดแ้ก่ คา่ทอ่นพนัธุ ์ปุ๋ ย สารเคม ีและอุปกรณ์ คา่ซ่อมอุปกรณ์ และคา่เสยีโอกาส  สว่นตน้ทุนคงที ่(รปูที ่4-
1ข) ประกอบดว้ย ค่าใชท้ีด่นิ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ทางการเกษตร  จากรูปที ่4-1 จะเหน็ไดว้่า ตน้ทุน
การผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรจะสงูขึน้เรื่อยๆ ซึง่มสีาเหตุหลกัมาจากสภาพเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป โดยในช่วงปี 2546 ต้นทุนคงที่จะมกีารปรบัค่าเพิม่ขึ้นจากเดมิ ส่วนต้นทุนผนัแปรจะมกีารปรบัค่า
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยต้นทุนผนัแปรในปี 2548 จะมคี่าเพิม่ขึน้จากปี 2547 
ประมาณรอ้ยละ 9-12  ในปี 2549 จะมคีา่เพิม่ขึน้จากปี 2548 ประมาณรอ้ยละ 14  และในปี 2550 จะมคี่า
เพิม่ขึน้จากปี 2549 ประมาณรอ้ยละ 7 สง่ผลใหต้น้ทุนการผลติรวมต่อไรเ่พิม่สงูขึน้คอ่นขา้งมาก  ซึง่ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาน้ี ปรมิาณผลผลติมนัสําปะหลงัต่อไร่ของประเทศกส็ูงขึน้เช่นกนั แต่จะเพิม่สูงขึน้ใน
อตัราทีช่า้กว่าตน้ทุนการผลติ  เมื่อคดิเป็นตน้ทุนการผลติต่อกโิลกรมั จะพบว่า โดยรวมแลว้ ตน้ทุนการ
ผลติได้ปรบัตวัสูงขึ้นจากในอดตี แต่ในปี 2547 ซึ่งต้นทุนการผลติรวมมคี่าสูงขึ้น แต่ผลผลติต่อไร่ในปี
ดงักล่าวมปีรมิาณสูง ทําให้ต้นทุนการผลติเฉลี่ยต่อกิโลกรมัในปี 2547 มคี่าตํ่าลง ในขณะที่ในปี 2548 
ต้นทุนการผลติรวมยงัคงมกีารปรบัตวัสูงขึน้ แต่ผลผลติต่อไร่ในปีดงักล่าวกลบัมปีรมิาณตํ่า จงึส่งผลให้
ตน้ทุนการผลติเฉลีย่ต่อกโิลกรมัในปี 2548 มคีา่สงูกวา่ในปีอื่นๆ 

 
นอกจากน้ี พบว่าต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปต้นทุนผนัแปร คดิเป็นร้อยละ 85-90 ของต้นทุน

ทัง้หมด  ตน้ทุนผนัแปรเฉลีย่ของภาคกลางจะมคีา่สงูทีส่ดุ และมากกวา่ตน้ทุนผนัแปรเฉลีย่ของทัง้ประเทศ  
สว่นตน้ทุนคงทีข่องทุกภาคจะมคีา่ใกลเ้คยีงกนั นบัตัง้แต่ปี 2546 เป็นตน้มา โดยภาคเหนือจะมตีน้ทุนคงที่
สงูทีสุ่ด  และตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มา ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมัของภาคกลางจะสงูทีสุ่ด ทัง้น้ีเน่ืองจากภาค
กลางมตีน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงัต่อไร่ทีส่งูกว่าภาคอื่นอยา่งเหน็ไดช้ดั แมว้่าภาคกลางจะสามารถผลติ
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มนัสาํปะหลงัไดผ้ลผลติต่อไร่ทีส่งูกวา่ แต่กย็งัไมส่ามารถทําใหต้น้ทุนรวมเฉลีย่ต่อกโิลกรมัตํ่ากวา่ภาคอื่น
ได ้ ในที่น้ี จะเหน็ได้ว่า ต้นทุนการผลติมนัสําปะหลงัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมคี่าใกล้เคยีงกบั
ตน้ทุนการผลติมนัสําปะหลงัของประเทศ ทัง้น้ีเน่ืองจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภูมภิาคทีผ่ลติมนั
สาํปะหลงัไดม้ากทีส่ดุ โดยมปีรมิาณผลผลติรวมมากกวา่รอ้ยละ 50 ของผลผลติทัง้ประเทศ 

 
ตารางที่ 4-11 แสดงต้นทุนการผลติมนัสําปะหลงั รายจงัหวดั ของจงัหวดันครราชสมีา บุรรีมัย ์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ในปีเพาะปลูก 2548/49 ที่ได้สํารวจโดยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เขต 5  จากตารางที่ 4-11 จะเหน็ได้ว่าต้นทุนค่าจ้างแรงงานจะมสีดัส่วนมากที่สุด คดิเป็น
ประมาณรอ้ยละ 60 ของตน้ทุนทัง้หมด โดยมคี่าจา้งแรงงานปลกูและค่าจา้งแรงงานเกบ็เกีย่วอยูใ่นอตัราที่
พอๆ กนั  จากการเปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงัของภูมภิาคต่างๆ รวมถงึผลผลติต่อไร่ ใน
ปีเพาะปลูกเดยีวกนั พบว่า ทุกจงัหวดัในเขต 5 มตี้นทุนการผลติที่สูงกว่าต้นทุนการผลติเฉลี่ยของทัง้
ประเทศ และของภูมภิาคต่างๆ รวมทัง้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อกีทัง้ยงัมผีลผลติต่อไร่เฉลีย่ทีต่ํ่ากวา่
ภาคอื่นๆ ดว้ย ซึ่งเน้ือทีเ่พาะปลูก เน้ือทีเ่กบ็เกี่ยว และปรมิาณผลผลติรวมของทัง้ 5 จงัหวดัน้ี มปีรมิาณ
รวมมากถงึรอ้ยละ 30-31 ของทัง้ประเทศ โดยเฉพาะในเขตจงัหวดันครราชสมีา ซึง่มเีน้ือทีเ่พาะปลกู เน้ือ
ทีเ่กบ็เกีย่ว และปรมิาณผลผลติรวม คดิเป็นรอ้ยละ 25-26 ของทัง้ประเทศ  ดงันัน้ หากสามารถปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติมนัสาํปะหลงัของทัง้ 5 จงัหวดัน้ี โดยเฉพาะในเขตจงัหวดันครราชสมีาใหด้ยีิง่ขึน้ ก็
จะชว่ยใหก้ารผลติมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้มาก 
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ตารางที ่4-11 ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงั รายจงัหวดั (เขต 5) ในปีเพาะปลกู 2548/49 

รายการ นครราชสมีา บุรรีมัย ์ สรุนิทร ์ ศรสีะเกษ อุบลราชธานี 
ต้นทุนผนัแปร (บาทต่อไร่) 2,588.20 2,587.52 2,616.75 2,600.09 2,588.50 
1. คา่แรงงานเตรยีมดนิจนถงึเกบ็เกีย่ว 1,535.76 1,549.83 1,566.40 1,545.85 1,551.85 
  1.1 คา่แรงงานปลกู 759.44 774.75 792.17 770.32 778.02 
  1.2 คา่แรงงานเกบ็เกีย่ว 776.32 775.08 774.23 775.53 773.83 
2. คา่วสัดุ (ทอ่นพนัธุ ์ปุ๋ ย ยา และอุปกรณ์) 949.76 935.85 947.68 949.57 935.79 
3. อื่นๆ (คา่ซ่อมอุปกรณ์ และคา่เสยีโอกาส) 102.68 101.84 102.67 104.67 100.86 
ต้นทุนคงที่ (บาทต่อไร่) 353.73 346.44 384.51 356.38 347.14 
1. คา่ใชท้ีด่นิ 346.50 339.46 376.82 349.80 341.25 
2. คา่เสือ่มอุปกรณ์การเกษตร 7.23 6.98 7.69 6.58 5.89 
ตน้ทุนรวมต่อไร ่(บาท) 2,941.93 2,933.96 3,001.26 2,956.47 2,935.64 
ผลผลติต่อไร ่(กโิลกรมั) 3,000.00 2,987.00 2,860.00 2,900.00 2,987.00 
ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั (บาท) 0.98 0.98 1.05 1.02 0.98 
ตน้ทุนเป็นเงนิสดต่อไร ่(บาท) 1,660.44 1,683.43 1,709.85 1,674.59 1,688.92 
ตน้ทุนเป็นเงนิสดต่อกโิลกรมั (บาท) 0.55 0.56 0.60 0.58 0.57 

 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร เขต 5 (2550) 
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4.2.4 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ 
 
จากขอ้มลูทีร่วบรวมโดยสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ก) (ตารางที ่2-3 ในบทที ่2) พบวา่ 

ในปีพ.ศ. 2551 ผลผลติมนัสาํปะหลงัต่อไรเ่ฉลีย่ทัง้ประเทศ มคี่าเท่ากบั 3.456 ตนัต่อไร่ ลดลงจากผลผลติ
ต่อไรเ่ฉลีย่ในปีพ.ศ. 2550 (3.668 ตนัต่อไร)่ รอ้ยละ 5.78  เมือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณผลผลติต่อไร่เฉลีย่ของ
ประเทศไทยกบัผลผลติต่อไร่เฉลีย่ของประเทศผูผ้ลติมนัสําปะหลงัทัว่โลก พบว่า ประเทศไทยมปีรมิาณ
ผลผลติต่อไร่เฉลีย่อยูใ่นเกณฑท์ีส่งู (ตารางที ่4-12 และรปูที ่4-2)  ภาคทีม่ผีลผลติต่อไร่เฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื 
ภาคกลาง (3.566 ตนัต่อไร่ ในปีพ.ศ. 2551) รองลงมา คอื ภาคเหนือ (3.468 ตนัต่อไร่ ในปีพ.ศ. 2551) 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (3.391 ตนัต่อไร ่ในปีพ.ศ. 2551)  จงัหวดัทีม่ผีลผลติต่อไรเ่ฉลีย่สงูทีสุ่ดในปี
พ.ศ. 2551 คอื สระบุร ี(3.696 ตนัต่อไร่) และจงัหวดัที่มผีลผลติต่อไร่เฉลี่ยตํ่าที่สุด ในปีพ.ศ. 2551 คอื 
ลําปาง (2.794 ตนัต่อไร่)  ความแตกต่างของปรมิาณผลผลติต่อไร่น้ี ส่วนหน่ึงมาจากความผนัแปรของ
ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก ซึ่งจงัหวดัที่มพีื้นที่เพาะปลูกมาก จะมกีารเพาะปลูกมนั
สําปะหลงัทัง้ในพืน้ทีท่ีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ของดนิตํ่าและในพืน้ที่ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ของดนิสูง ทําให้
เมือ่คดิคา่เฉลีย่แลว้มปีรมิาณผลผลติต่อไรต่ํ่า ดงัทีไ่ดแ้สดงในรปูที ่4-2 ซึง่แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ที่
เพาะปลูกต่อปรมิาณผลผลติต่อไร่ในพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ  นอกจากน้ี ปรมิาณผลผลติต่อไร่ทีแ่ตกต่างกนัน้ี
ยงัเกดิจากสภาพแวดลอ้มในการเพาะปลูกโดยรวมในเขตนัน้ จะเหน็ไดว้่า ปรมิาณผลผลติต่อไร่ในพืน้ที่
ภาคกลาง จะมคี่าสูงกว่าภาคอื่นๆ เน่ืองจากพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมมดีนิค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ด ีสภาพ
อากาศเหมาะสม และมปีรมิาณน้ําฝนมากกว่าในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
แต่อยา่งไรกต็าม จากขอ้มลูทีแ่สดงและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกรชีใ้หเ้หน็วา่ เกษตรกรผูป้ลกู
มนัสําปะหลงัในประเทศไทยยงัมศีกัยภาพในการเพิม่ปรมิาณผลผลติต่อไร่ใหสู้งขึน้ไดอ้กี  ซึ่งจากขอ้มูล
การเพาะปลกูทีผ่่านมา (ตารางที ่2-3 และรปูที ่2-3 ในบทที ่2) จะเหน็ไดว้า่ โดยรวมแลว้ ปรมิาณผลผลติ
มนัสาํปะหลงัเฉลีย่ต่อไร่ของประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เป็นลําดบั อนัเป็นผลมาจากการศกึษาวจิยั
เพื่อปรบัปรุงพนัธุ์ รวมถงึการปรบัปรุงเทคโนโลยกีารผลติ และการใหค้วามรูด้า้นเทคโนโลยกีารผลติแก่
เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองกไ็ดต้ัง้เป้าหมายที่จะยกระดบัปรมิาณ
ผลผลติมนัสําปะหลงัเฉลีย่ต่อไร่ใหไ้ด ้5.4 ตนัต่อไร่ (สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ข)  การมุ่ง
พฒันาและเน้นศกึษาวจิยัเพื่อปรบัปรุงพนัธุ์มนัสําปะหลงั รวมทัง้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการเพาะปลูก
ต่อไป จะชว่ยสง่เสรมิการบรรลุเป้าหมายดงักลา่ว 
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ตารางที ่4-12 สถานการณ์การผลติมนัสาํปะหลงัของประเทศผูผ้ลติสาํคญัของโลกในปีพ.ศ. 2550 

ประเทศ เน้ือทีเ่กบ็เกีย่ว (ลา้นไร)่ ผลผลติ (ลา้นตนั) ผลผลติต่อไร ่(ตนั) 
ไนจเีรยี 24.063 45.750 1.901 
บราซลิ 12.155 27.313 2.247 
ไทย 7.339 26.916 3.668 
อนิโดนีเซยี 7.543 19.610 2.600 
คองโก 11.563 15.000 1.297 
กานา 5.000 9.650 1.930 
เวยีดนาม 3.500 8.900 2.543 
องัโกลา 4.750 8.800 1.853 
อนิเดยี 1.513 7.600 5.023 
โมซมับกิ 6.188 7.350 1.188 
อื่นๆ 31.499 47.384 1.504 
รวมทัง้โลก 115.113 224.273 1.948 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ก) 
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รปูที ่4-2 ปรมิาณผลผลติและผลผลติต่อไรข่องประเทศต่างๆ ในปีพ.ศ. 2550 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ก) 
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y = 0.0741ln(x) + 2.5523
R² = 0.4619
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(ก) ความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีเ่พาะปลกูและปรมิาณผลผลติต่อไร ่

 

y = 0.263ln(x) + 2.6983
R² = 0.5571

2.5

2.7

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

0 5 10 15 20 25 30 35

ผ
ลผ
ลติ
ต
่อไ
ร่ 

(ต
นั
ต
่อไ
ร่)

พืน้ท ีเ่พาะปลูกเฉลีย่ (ไร่ต่อครวัเร ือน)

พืน้ทีเ่พาะปลูกเฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนและผลผลติตอ่ไร่

 
(ข) ความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีเ่พาะปลกูเฉลีย่ต่อครวัเรอืนและปรมิาณผลผลติต่อไร ่

 
รปูที ่4-3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีเ่พาะปลกูต่อปรมิาณผลผลติต่อไรใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัต่างๆ 
ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูจากสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ก) 
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4.2.5 คณุภาพของการเพาะปลกู  
 
สําหรบัด้านเปอร์เซ็นต์แป้ง จากขอ้มูลที่รวบรวมโดยสมาคมแป้งมนัสําปะหลงัไทย (2552ก) 

พบว่า เปอรเ์ซน็ต์แป้งในมนัสาํปะหลงัทีซ่ื้อขายกนัในเขตพืน้ทีต่่างๆ มคีวามแตกต่างกนัดงัทีไ่ดส้รุปไวใ้น
ตารางที ่4-13 (อา้งองิจากขอ้มลูปีพ.ศ. 2551)  พบวา่เขตพืน้ทีท่ี ่3 (กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม ขอนแก่น และ
รอ้ยเอด็) และเขตพืน้ทีท่ี ่4 (เลย สกลนคร มุกดาหาร และอุดรธานี) มกัจะผลติมนัสาํปะหลงัไดเ้ปอรเ์ซน็ต์
แป้งสงูกวา่เขตพืน้ทีอ่ื่นๆ ในขณะทีเ่ขตพืน้ทีท่ี ่7 (กําแพงเพชร นครสวรรค ์พษิณุโลก และอุตรดติถ์) เขต
พื้นที่ที่ 8 (ราชบุรแีละกาญจนบุรตีอนใต้) และเขตพื้นที่ที่ 9 (อุทยัธานี สุพรรณบุร ีและกาญจนบุรตีอน
เหนือ) มกัจะผลติได้เปอร์เซ็นต์แป้งตํ่ากว่าเขตพื้นที่อื่นๆ (ภาคผนวกที่ ง-4) ซึ่งสาเหตุหน่ึงอาจ
เน่ืองมาจากการที่สถานประกอบการแปรรูปผลติผลในเขตพื้นที่ดงักล่าวนิยมซื้อขายมนัสําปะหลงัแบบ
เหมารวม (คละ) จงึทําใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ส่ใจการดูแลคุณภาพมนัสําปะหลงัในดา้นเปอร์เซน็ต์
แป้งมากนัก นอกจากน้ี เกษตรกรบางรายยงันิยมเกบ็เกีย่วมนัสาํปะหลงัแก่ (อายุมากกวา่ 12 เดอืน) เพื่อ
ประโยชน์ในดา้นการเพิม่น้ําหนักหวัของผลผลติ ซึ่งมนัสาํปะหลงัทีแ่ก่มกัจะมเีปอรเ์ซน็ต์แป้งในหวัมนัตํ่า
กว่ามนัสําปะหลงัที่เก็บเกี่ยวที่อายุเหมาะสม แต่เน่ืองจากเปอร์เซ็นต์แป้งไม่มผีลต่อราคารบัซื้อ ทําให้
เกษตรกรไมไ่ดค้าํนึงถงึคุณภาพดา้นเปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง 
 
ตารางที ่4-13 สรุปเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในมนัสาํปะหลงัในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 

พืน้ที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
คา่ตํ่าสดุ 19 19 20 20 20 19 17 17 17 
คา่สงูสดุ 28 28 28 29 28 29 26 26 29 
ฐานนิยม 23 27 27 25 25 25 20 24 18 
หมายเหตุ: 
พืน้ที ่1:  นครราชสมีาตะวนัออก (อ.เมอืง อ.หนองบุญมาก อ.เสงิสาง) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ศรสีะเกษ) 
พืน้ที ่2:  นครราชสมีาตะวนัตก (อ.สคีิว้ อ.ดา่นขนุทด) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ชยัภมู ิลพบุร ีสระบุร)ี 
พืน้ที ่3:  กาฬสนิธุแ์ละจงัหวดัขา้งเคยีง (มหาสารคาม ขอนแก่น รอ้ยเอด็) 
พืน้ที ่4:  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย สกลนคร มกุดาหาร อุดรธานี) 
พืน้ที ่5:  ชลบุรแีละระยอง 
พืน้ที ่6:  สระแกว้ ปราจนีบุร ีจนัทบุร ีและฉะเชงิเทรา 
พืน้ที ่7:  ภาคเหนือตอนล่าง (กาํแพงเพชร นครสวรรค ์พษิณุโลก อุตรดติถ)์ 
พืน้ที ่8:  ราชบุร ีและกาญจนบุรตีอนใต ้
พืน้ที ่9:  อุทยัธานี สพุรรณบุร ีและกาญจนบุรตีอนเหนือ 
 

ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูจากสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ก) 
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4.2.6 การประมาณอตัราค่าขนส่งมนัสาํปะหลงัระยะใกล้ของเกษตรกร 
 
การประมาณอตัราค่าขนส่งมนัสาํปะหลงัระยะใกลข้องเกษตรกร เป็นการประมาณค่าใชจ้่ายใน

การขนส่งจากไร่ของเกษตรกรไปจําหน่ายยงัสถานประกอบการทีร่บัซื้อ คอืลานมนัหรอืโรงงานผลติแป้ง
มนัสําปะหลงั โดยมกีารเลอืกตวัอย่างจากเกษตรกรทุกภาคทัว่ประเทศที่มกีารปลูกมนัสําปะหลงัมา 7 
จงัหวดั โดยทัง้ 7 จงัหวดัทีถู่กเลอืกเป็นจงัหวดัทีม่ปีรมิาณผลผลติเกนิ 1 ลา้นตนัต่อปีในปีเพาะปลูก 
2550/51  ทัง้ 7 จงัหวดัน้ีประกอบดว้ย จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสมีา 
และชยัภมู ิจงัหวดัในภาคกลาง 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ ชลบุร ีสระแกว้ ฉะเชงิเทรา และกาญจนบุร ีและจงัหวดัใน
ภาคเหนือ1 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาํแพงเพชร สว่นในภาคใตน้ัน้ ปจัจุบนัไมม่กีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัแลว้ ซึง่
ในทีน้ี่ไดอ้า้งองิการแบง่ภาคตามการแบง่ภมูภิาคการเกษตรของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สาํนักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร, 2551ก) 

 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลทําโดยการสมัภาษณ์โดยตรงกบัเกษตรกร โดยใชแ้บบสอบถามประกอบ 

(ดงัในภาคผนวกที ่ค-1)  รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่ทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย ประเภท
ของรถ น้ําหนกับรรทุก จาํนวนเทีย่วขนสง่ต่อวนั การมรีถขนสง่เป็นของตนเอง/การใชร้ถรบัจา้ง ระยะทาง
ทีข่นสง่ และคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ 

 
ผลการสมัภาษณ์พบวา่ ประเภทรถทีใ่ชใ้นการขนสง่มนัสาํปะหลงัแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัแสดง

ในตารางที ่4-14 
 

ตารางที ่4-14 ประเภทรถทีเ่กษตรกรใชใ้นการขนสง่มนัสาํปะหลงั 
ประเภทรถ น้ําหนกับรรทุกทีพ่บโดยประมาณ* (ตนั) 

รถบรรทุกสบิลอ้ 8-25 
รถบรรทุกหกลอ้ 4-15 
รถบรรทุกสีล่อ้ 2.5-6 
รถบรรทุกเลก็ (กระบะ อแีต๋น) 2.5-6 
* อาจมกีารบรรทุกไมเ่ตม็คนัรถ หรอืบรรทุกเกนิพกิดัน้ําหนกัทีก่าํหนดตามกฎหมาย 

 
ระยะทางการขนส่งมกีารจาํแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การขนสง่ระยะใกล ้(Short haul) และ

ระยะไกล (Long haul) โดยเกณฑท์ีใ่ชค้อื ถา้ระยะทางขนสง่ไป-กลบัน้อยกวา่ 60 กโิลเมตรจะถอืเป็นการ
ขนส่งระยะใกล ้ ซึง่ขอ้มลูการขนสง่ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรสามารถแบ่งประเภทได้
ดงัแสดงในตารางที ่4-15 
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ตารางที ่4-15 ประเภทของการขนสง่และจาํนวนตวัอยา่งทีใ่ชป้ระเภทการขนสง่นัน้ๆ 

ประเภทของการใชร้ถ 
ประเภทการขนสง่ 

การขนสง่ระยะใกล ้
(< 60 กโิลเมตร)* 

การขนสง่ระยะไกล 
(≥ 60 กโิลเมตร) 

ใชร้ถของเกษตรกรเอง  50 2 
ใชร้ถรบัจา้ง 227 7 
* จากการกาํหนดโดยคณะวจิยั ซึง่ไดต้รวจสอบความเหน็ชอบจากผูท้รงคณุวฒุแิลว้ 
 

ในการศกึษาน้ี คณะวจิยัมไิด้ทําการประมาณอตัราค่าขนส่งระยะไกลของเกษตรกร เน่ืองจาก
พบว่ามตีวัอย่างขอ้มูลน้อย ทัง้น้ีเน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมขนส่งมนัสําปะหลงัไปจําหน่ายใน
พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งเพาะปลูก ดงันัน้ จงึพจิารณาเฉพาะการประมาณอตัราค่าขนส่งระยะใกล้
เทา่นัน้  ผลจากการคาํนวณเพือ่ประมาณอตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัของเกษตรกรจะมหีน่วยของค่าขนสง่ 
2 แบบ คอื บาทต่อตนั-กโิลเมตร และบาทต่อกโิลกรมั เน่ืองจากในทางปฎบิตัทิัว่ไป เกษตรกรและผูร้บัซื้อ
นิยมคดิอตัราคา่ขนสง่เป็น บาทต่อกโิลกรมั ดงันัน้ คณะวจิยัจงึคาํนวณหน่วยของอตัราค่าขนสง่ทัง้ 2 แบบ 
คือ หน่วยที่เหมาะสมต่อการจัดการด้านโลจิสติกส์ และหน่วยที่นิยมใช้ตามการปฎิบัติงานจริงของ
เกษตรกร ซึ่งผลการคํานวณอตัราค่าขนส่งจากการรวมทุกปจัจยัและจําแนกตามปจัจยัต่างๆ แสดงดงัใน
ตารางที ่4-16 ถงึตารางที ่4-21 (รายละเอยีดของการวเิคราะหแ์สดงในภาคผนวก จ)  

 
จากตารางที ่4-16 อตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัโดยรวมจากการจา้งขนสง่ปรมิาณ 1 ตนัโดยมรีะยะ

การขนสง่ 1 กโิลเมตร มอีตัราค่าขนสง่เฉลีย่ที ่6.01 บาทต่อตนั-กโิลเมตร ช่วงความเชื่อมัน่ที ่95% ของ
อตัราคา่ขนสง่เฉลีย่คอื 5.50 - 6.57 บาทต่อตนั-กโิลเมตร และชว่งความเชือ่มัน่ของอตัราค่าขนสง่ทีเ่ป็นไป
ไดค้อื 3.12-11.57 บาทต่อตนั-กโิลเมตร 
 
ตารางที ่4-16 อตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัโดยรวมจากการจา้งขนสง่ ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร 
อตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัเฉลีย่ 6.01 
ชว่งความเชือ่มัน่ที ่95% ของคา่เฉลีย่ (5.50, 6.57) 
ชว่งความเชือ่มัน่ที ่95% ของคา่ประมาณ (3.12, 11.57) 
* ราคาขายปลกีน้ํามนัเดเีซลในชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายน พ.ศ. 2551 เท่ากบั 29.94 - 33.44 บาทต่อลติร 
(สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2551) 

 
ตารางที ่4-17 แสดงอตัราค่าขนส่งมนัสําปะหลงัโดยรวมของเกษตรกรจากการจา้งขนส่งมนั

สาํปะหลงั 1 กโิลกรมั พบวา่อตัราค่าขนสง่เฉลีย่มคี่าเท่ากบั 0.137 บาทต่อกโิลกรมั ช่วงความเชื่อมัน่ที ่
95% ของอตัราค่าขนสง่เฉลีย่คอื 0.132-0.143 บาทต่อกโิลกรมั และช่วงความเชื่อมัน่ของอตัราค่าขนสง่ที่
เป็นไปไดค้อื 0.099-0.176 บาทต่อกโิลกรมั 
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ตารางที ่4-17 อตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัโดยรวมจากการจา้งขนสง่ ในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั 
อตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัเฉลีย่ 0.137 
ชว่งความเชือ่มัน่ที ่95% ของคา่เฉลีย่ (0.132, 0.143) 
ชว่งความเชือ่มัน่ที ่95% ของคา่ประมาณ (0.099, 0.176) 
* ราคาขายปลกีน้ํามนัเดเีซลในชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายน พ.ศ. 2551 เท่ากบั 29.94 - 33.44 บาทต่อลติร 
(สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2551) 
 

ตารางที ่4-18 แสดงอตัราค่าขนสง่ของเกษตรกรโดยแบ่งตาม 7 จงัหวดั โดยมหีน่วยเป็นบาทต่อ
ตนั-กโิลเมตร ทัง้น้ีเพือ่พจิารณาถงึความแตกต่างของการจา้งขนสง่ระหวา่งจงัหวดัต่างๆ  ผลการสาํรวจ
พบว่า สามารถแบ่งค่าเฉลีย่ของการขนส่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ตามเสน้สเีทาใตต้าราง ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มโดย
ใชก้ารเปรยีบเทยีบเชงิสถติดิว้ยวธิขีอง Tukey (Tukey’s multiple comparison method)  กลุ่มจงัหวดั
กลุ่มแรกประกอบดว้ย จงัหวดักาญจนบุร ีนครราชสมีา และชยัภูม ิซึ่งมอีตัราค่าขนส่งใกลเ้คยีงกนัอยู่ที ่
4.07-6.24 บาทต่อตนั-กโิลเมตร กลุ่มทีส่องประกอบดว้ย จงัหวดัชยัภูม ิชลบุร ีกําแพงเพชร และสระแกว้ 
ค่าเฉลี่ยของอตัราค่าขนส่งอยู่ที่ 6.24-10.37 บาทต่อตนั-กโิลเมตร และกลุ่มที่สามประกอบด้วย จงัหวดั
กําแพงเพชร สระแกว้ และฉะเชงิเทรา มคี่าเฉลีย่ของอตัราค่าขนส่งที ่9.22-14.30 บาทต่อตนั-กโิลเมตร 
ซึง่สามารถสงัเกตไดว้า่ บางจงัหวดัเป็นสมาชกิมากกวา่ 1 กลุ่ม ในขณะทีบ่างจงัหวดัเป็นสมาชกิของกลุ่ม
เพยีงหน่ึงกลุ่มเท่านัน้ ซึง่ทัง้น้ีเป็นผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบทางสถติ ิ  ผลการเปรยีบเทยีบโดยไมพ่จิารณา
จงัหวดัทีเ่ป็นสมาชกิของกลุม่ทีซ่ํ้าซอ้น สามารถสรุปภาพรวมไดด้งัน้ี 
 

- อตัราค่าขนส่งในจงัหวดัชลบุร ีกําแพงเพชร และสระแกว้ มคี่าเฉลีย่สูงกว่าอตัราค่าขนส่งใน
จงัหวดันครราชสมีา และกาญจนบุรอียา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 
- อตัราค่าขนส่งในจงัหวดัฉะเชงิเทรากม็คี่าเฉลีย่สงูกว่าอตัราค่าขนส่งในจงัหวดัชลบุร ีชยัภูม ิ

นครราชสมีา และกาญจนบุร ีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 

- อตัราค่าขนส่งในภูมภิาคที่แตกต่างกนัไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิต ิกล่าวคอื กลุ่มแรก
ประกอบดว้ยทัง้จงัหวดัทีอ่ยู่ในภาคกลางและตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มทีส่องประกอบดว้ย
จงัหวดัจากทัง้สามภาค และกลุม่ทีส่ามประกอบดว้ยจงัหวดัจากภาคกลางและภาคเหนือ 

 
ตารางที ่4-18 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่ โดยแบง่ตามจงัหวดั ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร 

จงัหวดั กาญจนบุร ี นครราชสมีา ชยัภมู ิ ชลบุร ี สระแกว้ กาํแพงเพชร ฉะเชงิเทรา 
อตัราคา่ขนสง่
เฉลีย่ 

4.07 4.36 6.24 7.11 9.22 10.37 14.30 

                         
* ราคาขายปลกีน้ํามนัเดเีซลในชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายน พ.ศ. 2551 เทา่กบั 29.94 - 33.44 บาทต่อลติร  
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ตารางที ่4-19 แสดงผลจากการคํานวณอตัราค่าขนส่งของเกษตรกรโดยแบ่งตาม 7 จงัหวดั โดย
ใชห้น่วยเป็นบาทต่อกโิลกรมั พบว่าสามารถแบ่งค่าเฉลีย่ของอตัราค่าขนส่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คอื กลุ่มแรก
ประกอบดว้ย จงัหวดัสระแก้ว ซึ่งมคี่าเฉลี่ยของอตัราค่าขนส่งถูกทีสุ่ดคอื 0.101 บาทต่อกโิลกรมั กลุ่มที่
สองประกอบด้วย จงัหวดันครราชสมีา กําแพงเพชร ชยัภูม ิและกาญจนบุร ีซึ่งมคี่าเฉลี่ยของอตัราค่า
ขนสง่อยูท่ี ่0.131-0.150 บาทต่อกโิลกรมั กลุ่มทีส่ามประกอบดว้ย จงัหวดักําแพงเพชร ชยัภูม ิกาญจนบุร ี
และฉะเชงิเทรา มคีา่เฉลีย่ของอตัราค่าขนสง่อยูท่ี ่0.132-0.162 บาทต่อกโิลกรมั และกลุ่มทีส่ ีป่ระกอบดว้ย 
จงัหวดัชยัภูม ิกาญจนบุร ีฉะเชงิเทรา และชลบุร ีมคี่าเฉลีย่ของอตัราค่าขนส่งอยูท่ี ่0.145-0.172 บาทต่อ
กิโลกรมั ซึ่งสามารถสรุปผลในภาพรวม เมื่อพจิารณาเฉพาะอตัราค่าขนส่งต่อน้ําหนักบรรทุก โดยไม่
พจิารณาถงึระยะทางในการขนสง่ ไดด้งัน้ี 

 

- อตัราค่าขนสง่ในจงัหวดัสระแกว้มอีตัรา (ในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั) ตํ่าทีสุ่ดอยา่งมนีัยสาํคญั
ทางสถติ ิ
 

- อตัราค่าขนส่งในจงัหวดันครราชสมีา กําแพงเพชร ชยัภูม ิและกาญจนบุร ีมคี่าเฉลีย่สงูกว่า
อตัราคา่ขนสง่ในจงัหวดัสระแกว้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 

- อตัราค่าขนส่งในจงัหวดัฉะเชงิเทรากม็คี่าเฉลีย่สูงกว่าอตัราค่าขนส่งในจงัหวดันครราชสมีา
และสระแก้วอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิรวมทัง้อตัราค่าขนส่งในจงัหวดัชลบุรกีม็คี่าเฉลี่ยสูง
กวา่อตัราคา่ขนสง่ในจงัหวดักาํแพงเพชร นครราชสมีา และสระแกว้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 

- นอกจากน้ี ภูมิภาคที่แตกต่างกันไม่มีผลต่ออัตราค่าขนส่งในหน่วยบาทต่อกิโลกรัม 
เชน่เดยีวกบักรณขีองอตัราคา่ขนสง่ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร 
 

ตารางที ่4-19 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่ โดยแบง่ตามจงัหวดั ในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั 
จงัหวดั สระแกว้ นครราชสมีา กาํแพงเพชร ชยัภมู ิ กาญจนบุร ี ฉะเชงิเทรา ชลบุร ี

อตัราคา่ขนสง่
เฉลีย่ 

0.101 0.131 0.132 0.145 0.150 0.162 0.172 

                                 
* ราคาขายปลกีน้ํามนัเดเีซลในชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายน พ.ศ. 2551 เทา่กบั 29.94 - 33.44 บาทต่อลติร 
 

จากผลการวเิคราะหท์ีแ่สดงในตารางที ่4-18 และ 4-19 จะเหน็ไดว้า่ ลาํดบัของค่าขนสง่สาํหรบั
ทัง้ 7 จงัหวดัแตกต่างกนัเมือ่ใชห้น่วยของอตัราค่าขนส่งทีแ่ตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ถา้ใชห้น่วยเป็นบาท
ต่อกโิลกรมั จงัหวดัชลบุรมีอีตัราคา่ขนสง่สงูทีส่ดุ แต่ถา้ใชห้น่วยเป็นบาทต่อตนั-กโิลเมตร จะพบวา่จงัหวดั
ชลบุรีมีอัตราค่าขนส่งปานกลาง ในขณะที่สระแก้วมีอัตราค่าขนส่งถูกที่สุดเมื่อใช้หน่วยเป็นบาทต่อ
กโิลกรมั แต่กลบัมอีตัราคา่ขนสง่แพงเป็นอนัดบัที ่2 เมือ่ใชห้น่วยเป็นบาทต่อตนั-กโิลเมตร  ทัง้น้ีเน่ืองจาก
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เกษตรกรกลุม่ตวัอยา่งในจงัหวดัชลบุรจีะมรีะยะทางการขนสง่ผลติผลเฉลีย่ทีส่งูกวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง
ในจงัหวดัสระแกว้ โดยทีเ่กษตรกรในทัง้สองจงัหวดัน้ีมปีรมิาณการขนสง่เฉลีย่ทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั 

 
จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจ พบวา่ โดยเฉลีย่แลว้ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัฉะเชงิเทรา

และสระแก้วจะขนส่งผลติผลจํานวนมากในระยะทางที่ส ัน้ เมื่อเทยีบกบัเกษตรกรในจงัหวดัอื่นๆ ทัง้น้ี
เน่ืองจากเกษตรกรกลุม่ตวัอยา่งในทัง้สองจงัหวดัน้ีนิยมจาํหน่ายผลติผลแบบเหมารวมใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
ลานมันที่มารับซื้อผลิตผลที่ตลาดหน้าหมู่บ้าน มีเพียงส่วนน้อยที่นําผลผลิตไปจําหน่ายยังสถาน
ประกอบการเอง เกษตรกรกลุ่มน้ีมกัเป็นเกษตรกรทีส่ามารถเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัไดเ้ปอรเ์ซน็ต์แป้งสูง 
จงึตอ้งการจาํหน่ายผลติผลใหแ้ก่โรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงัทีอ่ยูไ่กลออกไป เพื่อใหไ้ดร้าคารบัซื้อที่
ดกีว่า  ในทางตรงกนัขา้ม เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดักาญจนบุรีและชยัภูมมิกัจะขนส่งผลติผล
จํานวนน้อยในระยะทางไกล เมื่อเทียบกบัเกษตรกรในจงัหวดัอื่นๆ เน่ืองจากมผีู้ประกอบการแปรรูป
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัอยูใ่นพืน้ทีน้่อย  ลกัษณะการขนสง่ผลติผลของเกษตรกรจงึสง่ผลต่อลําดบัของค่า
ขนส่งเมื่อใชห้น่วยของอตัราค่าขนส่งทีแ่ตกต่างกนั  ซึ่งคณะวจิยัเหน็ว่าการใชห้น่วยเป็นบาทต่อตนั-
กโิลเมตรมคีวามถูกตอ้งมากกว่า เน่ืองจากเป็นอตัราทีพ่จิารณาทัง้ปรมิาณและระยะทางทีข่นส่ง และจาก
ตวัอย่างทัง้สองขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าการใชห้น่วยทีแ่ตกต่างกนัสามารถนําไปสู่ความเขา้ใจเรื่องค่าขนส่งที่
แตกต่างกนั ดงันัน้ คณะวจิยัจงึมขีอ้เสนอแนะว่า หน่วยของอตัราค่าขนสง่ทีค่วรนํามาใชเ้ป็นมาตรฐานคอื 
บาทต่อตนั-กโิลเมตร โดยเฉพาะเมือ่ตอ้งการเปรยีบเทยีบคา่ขนสง่ระหวา่งจงัหวดั  แต่ในกรณีการขนสง่ใน
พื้นที่จงัหวดัเดยีวกนั อาจพจิารณาใชอ้ตัราค่าขนส่งในหน่วยบาทต่อกโิลกรมัตามความเคยชนิและเพื่อ
ความสะดวกในการสื่อสารกไ็ด ้เน่ืองจากการขนส่งในพืน้ทีเ่ดยีวกนัมกัมรีะยะทางในการขนส่งไม่แตกต่าง
กนัมากนัก จงึน่าจะทําใหก้ารคดิอตัราค่าขนส่งในทัง้สองหน่วยไม่แตกต่างกนัไปดว้ย  หรอืเกษตรกรอาจ
พจิารณาใชว้ธิกีารคดิอตัราค่าขนส่งตามแนวทางที่นิยมปฏบิตักินัในหมู่ผูป้ระกอบการกจิการขนส่งแทน 
กล่าวคอื ขนส่งเตม็คนัรถแลว้คดิอตัราค่าขนส่งตามระยะทาง ซึ่งแนวทางดงักล่าวจะนําเสนอในบทที่ 5 
(ส่วนที ่5.4.2) ต่อไป  แต่อย่างไรกด็ ีคณะวจิยัเหน็ว่าการคดิอตัราค่าขนสง่ในหน่วยมาตรฐานคอื บาทต่อ
ตนั-กิโลเมตร น่าจะเหมาะสมต่อการขนส่งผลติผลจากไร่ของเกษตรกรที่สุด เน่ืองจากการคดิอตัราค่า
ขนส่งตามน้ําหนักบรรทุก นอกจากจะไม่เป็นหน่วยมาตรฐานแล้ว ยงัอาจส่งผลให้ผูป้ระกอบการขนส่ง
บรรทุกผลติผลเกนิพกิดัน้ําหนกัทีก่ฎหมายกําหนด  สว่นการคดิอตัราค่าขนสง่ตามระยะทางกอ็าจสง่ผลใน
ทาํนองเดยีวกนั กลา่วคอื ในกรณทีีผู่ป้ระกอบการขนสง่เป็นผูเ้ลอืกสถานทีจ่าํหน่ายผลติผลใหแ้ก่เกษตรกร
ผูว้่าจา้ง ผูป้ระกอบการอาจเลอืกจําหน่ายผลติผลใหแ้ก่สถานประกอบการแปรรูปทีอ่ยู่ในพืน้ทีไ่กลเพื่อให้
ไดร้ะยะทางขนสง่มากขึน้โดยไมจ่าํเป็น 

 
ตารางที่ 4-20 และรูปที่ 4-4 แสดงอตัราค่าขนส่งโดยแบ่งตามประเภทของรถรบัจ้าง  จากการ

ประมาณและเปรยีบเทยีบทางสถติพิบว่า รถบรรทุกหกลอ้จะมคี่าเฉลี่ยถูกทีสุ่ด คอื 5.08 บาทต่อตนั-
กโิลเมตร รวมทัง้เป็นประเภทรถบรรทุกที่เป็นที่นิยมใช้ในการขนส่งมากที่สุด  ส่วนรถบรรทุกเลก็มคี่า
ขนส่งเฉลีย่แพงทีสุ่ด คอื 9.49 บาทต่อตนั-กโิลเมตร และมคีวามแปรผนัของอตัราค่าขนส่งมากกว่ารถ
ประเภทอื่นๆ  สว่นมากจะใชข้นสง่ผลติผลในระยะทางใกลไ้มเ่กนิ 15 กโิลเมตร  สาํหรบัรถบรรทุกสบิลอ้
และรถบรรทุกสีล่อ้มคี่าเฉลีย่ของอตัราค่าขนสง่ทีใ่กลเ้คยีงกนั  จากผลการวเิคราะหพ์บวา่ ประเภทของรถ
รบัจา้งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลของตน้ทุนค่าขนสง่ (Cost effectiveness) สงูทีสุ่ดสาํหรบัเกษตรกรผู้
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ปลูกมนัสําปะหลงั คอืรถบรรทุกหกลอ้ ในขณะทีร่ถบรรทุกเลก็ (รถอแีต๋นและกระบะ) มปีระสทิธผิลของ
ตน้ทุนค่าขนสง่ตํ่าทีสุ่ด  ในความเป็นจรงิ เกษตรกรบางรายเป็นเกษตรกรรายยอ่ยทีม่พีืน้ทีเ่พาะปลกูน้อย
มาก ซึง่อาจมปีรมิาณมนัสาํปะหลงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะขนสง่ดว้ยรถบรรทุกหกลอ้ไดเ้ตม็คนัรถ  หากเกษตรกร
รายย่อยเหล่าน้ีขาดการวางแผนการเก็บเกี่ยวและขนส่งร่วมกนั อาจทําให้เกษตรกรรายย่อยเลือกใช้
ประเภทรถบรรทุกที่มอีตัราค่าขนส่งแพง (ประสทิธผิลของตน้ทุนค่าขนส่งตํ่า)  ดงันัน้ คณะวจิยัจงึ
เสนอแนะว่า เกษตรกรรายย่อยควรมกีารวางแผนการเกบ็เกี่ยวและขนส่งร่วมกนั เพื่อใหม้กีารขนส่งวนั
เดยีวกนัและสามารถร่วมกนัจา้งรถบรรทุกหกลอ้ซึ่งมปีระสทิธผิลของต้นทุนค่าขนส่งสูงทีสุ่ดได ้แต่ทัง้น้ี
อาจมคีวามยากลําบากในการปฏบิตังิานจรงิบา้ง เน่ืองจากปรมิาณมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรแต่ละรายมี
ไมเ่ทา่กนั และคุณภาพดา้นเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งของมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรแต่ละรายอาจแตกต่างกนั ซึง่จะ
สง่ผลต่อจาํนวนเงนิทีเ่กษตรกรแต่ละรายจะไดร้บัจากการจาํหน่ายหวัมนัสาํปะหลงัสด และคา่ใชจ้่ายในการ
ขนส่งทีเ่กษตรกรแต่ละรายควรจะตอ้งรบัผดิชอบ  แต่จากการสอบถามผูป้ระกอบการ พบว่ามเีกษตรกร
บางกลุ่มไดร้วมกลุ่มกนัขนส่งมนัสาํปะหลงัไปจําหน่ายยงัสถานประกอบการ โดยใชแ้ผงไมก้ัน้ระหว่างมนั
สาํปะหลงัจากต่างไร่ แต่วธิกีารน้ีกอ็าจก่อใหเ้กดิความล่าชา้ในการปฏบิตังิานบา้ง เน่ืองจากตอ้งมกีารชัง่
น้ําหนักและขนถ่ายมันสําปะหลังที่อยู่บนรถบรรทุกหลายครัง้ แต่ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลของการขนสง่ไดม้าก 
 
ตารางที ่4-20 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่ โดยแบง่ตามประเภทของรถ ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร 
ประเภทรถ รถบรรทุกหกลอ้ รถบรรทุกสีล่อ้ รถบรรทุกสบิลอ้ รถบรรทุกเลก็ 
คา่เฉลีย่ของอตัราคา่ขนสง่ 5.08 6.44 6.63 9.49 
                
* ราคาขายปลกีน้ํามนัเดเีซลในชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายน พ.ศ. 2551 เทา่กบั 29.94 - 33.44 บาทต่อลติร  



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

127 
 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 10 20 30 40 50 60 70อตั
รา
ค
า่ข
น
สง่

 (
บ
าท
ต
อ่ต
นั-
ก
โิล
เม
ต
ร)

ระยะทาง (กโิลเมตร)

อตัราค่าขนส่งดว้ยรถบรรทกุสิบลอ้

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 10 20 30 40 50 60 70อตั
รา
ค
า่ข
น
สง่

 (
บ
าท
ต
อ่ต
นั-
ก
โิล
เม
ต
ร)

ระยะทาง (กโิลเมตร)

อตัราค่าขนส่งดว้ยรถบรรทกุหกลอ้

 
(ก) อตัราคา่ขนสง่ดว้ยรถบรรทุกสบิลอ้ (ข) อตัราคา่ขนสง่ดว้ยรถบรรทุกหกลอ้ 

  

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 10 20 30 40 50 60 70อตั
รา
ค
า่ข
น
สง่

 (
บ
าท
ต
อ่ต
นั-
ก
โิล
เม
ต
ร)

ระยะทาง (กโิลเมตร)

อตัราค่าขนส่งดว้ยรถบรรทกุสีล่อ้

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0 10 20 30 40 50 60 70

ค
า่ข
น
สง่

 (
บ
าท
ต
อ่ต
นั-
ก
โิล
เม
ต
ร)

ระยะทาง (กโิลเมตร)

อตัราค่าขนส่งดว้ยรถบรรทกุเล็ก

 
(ค) อตัราคา่ขนสง่ดว้ยรถบรรทุกสีล่อ้ (ง) อตัราคา่ขนสง่ดว้ยรถบรรทุกเลก็ 

 
รปูที ่4-4 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่ โดยแบง่ตามประเภทของรถ ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร 
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ตารางที ่4-21 แสดงผลการวเิคราะหอ์ตัราค่าขนส่งเดยีวกบัการวเิคราะหใ์นตารางที ่ 4-20 แต่
วเิคราะหใ์นหน่วยบาทต่อกโิลกรมั จะเหน็ไดว้่า เมื่อใชห้น่วยของอตัราค่าขนส่งทีไ่ม่คํานึงถงึระยะทางใน
การขนส่ง รถบรรทุกสบิลอ้มคี่าใชจ้่ายสงูทีสุ่ด และสงูกวา่ของรถบรรทุกหกลอ้อย่างมนีัยสาํคญั ซึ่งไมต่รง
กบัผลการวเิคราะหใ์นตารางที ่4-20 ความแตกต่างระหวา่งผลการเปรยีบเทยีบในตารางที ่4-20 และ 4-21 
ชว่ยสนบัสนุนขอ้เสนอแนะของคณะวจิยัวา่ ควรใชห้น่วยของอตัราคา่ขนสง่เป็น บาทต่อตนั-กโิลเมตร หรอื
วิธีการคิดคํานวณอัตราค่าขนส่งแบบอื่นที่คํานึงถึงทัง้ปริมาณและระยะทางในการขนส่ง จะมีความ
เหมาะสมต่อการจดัการดา้นโลจสิตกิสม์ากกวา่ 
 
ตารางที ่4-21 อตัราคา่ขนสง่จากการจา้งขนสง่ โดยแบง่ตามประเภทของรถ ในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั 
ประเภทรถ รถบรรทุกหกลอ้ รถบรรทุกเลก็ รถบรรทุกสีล่อ้ รถบรรทุกสบิลอ้ 
คา่เฉลีย่ของอตัราคา่ขนสง่ 0.135 0.141 0.144 0.153 
           
* ราคาขายปลกีน้ํามนัเดเีซลในชว่งเดอืนมนีาคม-เมษายน พ.ศ. 2551 เทา่กบั 29.94 - 33.44 บาทต่อลติร  

 
ตารางที ่4-22 แสดงตวัอยา่งอตัราค่าขนสง่มนัสาํปะหลงัของเกษตรกร 5 ราย ซึง่เป็นขอ้มลูจรงิ

ของเกษตรกรในจงัหวดันครราชสมีา เกษตรกรทัง้ 5 รายน้ีขนส่งผลติผลไปจาํหน่ายดว้ยรถบรรทุกหกลอ้
รบัจา้ง ในปรมิาณเท่ากนั (10 ตนั) และตารางที ่4-23 แสดงการเปรยีบเทยีบอตัราค่าขนสง่ใน 2 หน่วย
จากตารางที ่4-22 

 
ตารางที ่4-22 ตวัอยา่งอตัราคา่ขนสง่มนัสาํปะหลงัในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร และบาทต่อกโิลกรมั 
เกษตรกร อตัราคา่ขนสง่ ปรมิาณ ระยะทางขาเดยีว อตัราคา่ขนสง่ต่อหน่วย 
 (บาท) (ตนั) (กโิลเมตร) (บาทต่อกโิลกรมั) (บาทต่อตนั-กโิลเมตร) 

1 1,000 10 8 0.100 12.50 
2 1,000 10 16 0.100 6.25 
3 1,500 10 24 0.150 6.25 
4 1,300 10 26 0.130 5.00 
5 1,400 10 40 0.140 3.50 

 
ตารางที ่4-23 การเปรยีบเทยีบอตัราคา่ขนสง่ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร และบาทต่อกโิลกรมั 

 อตัราคา่ขนสง่ 
เปรยีบเทยีบ บาทต่อกโิลกรมั บาทต่อตนั-กโิลเมตร 

1 และ 2 เทา่กนั รายที ่1 เป็นสองเทา่ของรายที ่2 
2 และ 3 รายที ่3 แพงกวา่ 50% เทา่กนั 
4 และ 5 รายที ่5 แพงกวา่ รายที ่4 แพงกวา่ 
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จากตวัอยา่งการเปรยีบเทยีบ พบวา่ 
 

- กรณีแรก (เปรยีบเทยีบเกษตรกรรายที ่1 และ 2) เกษตรกรอาจเหน็วา่ขนส่งดว้ยอตัราค่า
ขนส่งที่เท่ากัน ถ้าใช้อัตราในหน่วยบาทต่อกิโลกรัม (พิจารณาแต่ปริมาณที่ขนส่ง ไม่
พจิารณาระยะทาง) แต่เมื่อใชอ้ตัราในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร (พจิารณาทัง้ปรมิาณและ
ระยะทาง) จะพบวา่เกษตรกรรายที ่1 จา่ยคา่จา้งการขนสง่ดว้ยอตัราทีแ่พงกวา่เกษตรกรราย
ที ่2 หน่ึงเทา่ตวั 
 

- กรณีที ่2 (เปรยีบเทยีบเกษตรกรรายที ่2 และ 3) เมือ่ใชอ้ตัราในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั จะ
เหน็วา่เกษตรกรรายที ่3 ขนสง่ดว้ยอตัราทีแ่พงกวา่ เน่ืองจากขนสง่ในระยะทางไกลกวา่ แต่
ไมส่ามารถตดัสนิไดว้่าขนสง่แพงกว่าอย่างเหมาะสมหรอืไม่ แต่เมื่อใชอ้ตัราในหน่วยบาทต่อ
ตนั-กโิลเมตร จะเหน็วา่อตัราคา่ขนสง่มอีตัราเทา่กนั 
 

- กรณีที ่3 (เปรยีบเทยีบเกษตรกรรายที ่4 และ 5) เมือ่ใชอ้ตัราในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั จะ
เหน็วา่เกษตรกรรายที ่5 ขนสง่ดว้ยอตัราทีแ่พงกวา่ เน่ืองจากขนสง่ในระยะทางไกลกวา่ แต่
เมือ่ใชอ้ตัราบาทต่อตนั-กโิลเมตร จะเหน็วา่เกษตรกรรายที ่5 ขนสง่ดว้ยอตัราทีถู่กกวา่ 

 
จากตวัอย่างการเปรยีบเทยีบทัง้สามกรณี จะเหน็วา่อตัราค่าขนส่งในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั ซึ่ง

เป็นหน่วยทีเ่กษตรกรและผูร้บัซือ้มนัสาํปะหลงันิยมใชก้นัในทางปฏบิตั ิบางครัง้ไมส่ามารถบอกไดว้า่อตัรา
ค่าขนส่งทีเ่กษตรกรจ่ายใหร้ถรบัจา้งมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ เน่ืองจากเป็นอตัราทีไ่ม่พจิารณาระยะทาง 
ในขณะที่อตัราค่าขนส่งบาทต่อตนั-กิโลเมตร ซึ่งมกีารประเมนิค่าใช้จ่ายโดยพจิารณาทัง้ระยะทางและ
ปรมิาณผลติผลทีบ่รรทุก จะมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการดา้นโลจสิตกิสม์ากกว่า และสามารถ
ใชป้ระเมนิความเหมาะสมของอตัราค่าขนสง่ไดถู้กตอ้งกวา่ ดงันัน้ การคดิอตัราค่าขนสง่มนัสาํปะหลงัควร
เลอืกใชอ้ตัราในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร อนัเป็นหน่วยมคีวามเป็นมาตรฐานสงูกวา่ 

 
นอกจากน้ี ในการเลอืกใชร้ถเพือ่ขนสง่มนัสาํปะหลงั ควรเลอืกใชร้ถทีม่ขีนาดเหมาะสมกบัปรมิาณ

ผลติผลที่ม ีเพราะถ้าเลอืกรถที่มขีนาดใหญ่กว่าปรมิาณผลติผลที่มจีะทําใหข้นส่งไดไ้ม่เตม็คนัรถ และมี
ตน้ทุนค่าขนส่งสงู หรอืถา้เป็นไปได ้ควรเลอืกใชร้ถทีม่ปีระสทิธผิลของตน้ทุนค่าขนส่งสงู เช่น รถบรรทุก
หกลอ้ โดยอาจรวมผลติผลกบัเกษตรรายอื่นเพือ่ใหส้ามารถขนสง่ไดใ้นปรมิาณเตม็คนัรถ 
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4.3 ประสิทธิภาพการแปรรปู 
 
4.3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลูโรงงานแปรรปู 
 

ในการศกึษาประสทิธภิาพการแปรรปูของลานมนัและโรงงานแปรรปู คณะวจิยัไดท้าํการออกแบบ
แบบสอบถามเพือ่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูดงัแสดงในภาคผนวกที ่ค-2  แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ยคําถาม
รวมทัง้สิน้ 49 คําถาม ไดแ้ก่ คาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการ การปฏบิตังิาน กลยุทธก์ารบรหิารจดัการ และ
ตน้ทุน/ค่าใชจ้่าย  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการสาํรวจแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มตามประเภทกจิการ คอื กลุ่มโรงงาน
แป้งมนัสาํปะหลงัทัว่ประเทศ รวมทัง้หมด 83 แห่ง และกลุ่มลานมนัและโรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็ทีม่กีําลงั
การผลติสงูสุดในประเทศ จํานวน 100 อนัดบัแรก  จากนัน้คณะวจิยัไดท้าํการสาํรวจขอ้มลูโดยการส่ง
แบบสอบถามไปยงักลุม่ตวัอยา่งทางไปรษณีย ์ซึง่ผูต้อบแบบสอบถามสว่นหน่ึงไดส้ง่แบบสอบถามกลบัมา
ยงัโครงการวจิยัทางไปรษณีย์โดยตรง และบางส่วนได้เก็บขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดย
ผูต้อบแบบสอบถามดูแบบสอบถามที่ส่งใหล้่วงหน้าทางไปรษณีย์ประกอบระหว่างการสมัภาษณ์ และมี
ผูป้ระกอบการอกีส่วนหน่ึงทีค่ณะวจิยัไดเ้ขา้เยีย่มชมกระบวนการผลติและทําการสมัภาษณ์ขอ้มลูโดยตรง  
อตัราการตอบแบบสอบถามแสดงดงัในตารางที่ 4-24 ซึ่งนับตามจํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลบัโดย
สมบรูณ์เท่านัน้  ลกัษณะทางธุรกจิของผูต้อบแบบสอบถามสามารถสรุปไดด้งัในรูปที ่4-5 โดยกําลงัการ
ผลติของผูป้ระกอบการทัง้ประเภทโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงั โรงงานแปรรปูมนัอดัเมด็ และลานมนัทีส่าํรวจ
ไดม้ตีัง้แต่ 30-1,000 ตนัต่อวนั 
 
ตารางที ่4-24 อตัราการตอบแบบสอบถามของผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

ลกัษณะสถาน 
ประกอบการ 

วธิกีารสาํรวจ จาํนวนทีส่ง่ จาํนวนที ่
ตอบกลบั 

อตัราการตอบ 
แบบสอบถาม 

โรงงานแปรรปู 
แป้งมนัสาํปะหลงั 

ไปรษณยี ์ 65 9  
สมัภาษณ์โดยตรง 3 3  
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 15 15  
รวม 83 27 32.5% 

ลานมนัและ 
โรงงานแปรรปู 
มนัอดัเมด็ 

ไปรษณยี ์ 89 16  
สมัภาษณ์โดยตรง 2 2  
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 9 9  
รวม 100 27 27.0% 
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ลานมัน
50%

โรงแป้ง
41%

โรงมันอัดเม็ด
9%

ประเภทของสถานประกอบการ

 

เอเชยี
58%ยุโรป

15%
แอฟรกิา
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อเมรกิา/
แคนาดา

3%

ออสเตรเลยี/
นวิซแีลนด์

12%

อืน่ๆ
6%

การสง่ออกของกจิการ

 
(ก) ประเภทของกจิการ (ข) ลกูคา้สง่ออกหลกัของกจิการ 

  

บรหิารเอง
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จา้งพนักงาน
เป็นผูบ้รหิาร
สูงสุด
6%

เครอืของ
บรษัิทแม่หรอื
โฮลดิง้
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ลกัษณะการบรหิารงาน

 

บรษัิท
42%

หา้งหุน้ส่วน
15%

บุคคลธรรมดา
38%

อืน่ๆ
6%

ลกัษณะการจดทะเบยีนของธรุกจิ

 
(ค) ลกัษณะการบรหิารงาน (ง) ลกัษณะการจดทะเบยีนธุรกจิ 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

<  100 
ตัน/วัน

101-200 
ตัน/วัน

201-300 
ตัน/วัน

301-400 
ตัน/วัน

401-500 
ตัน/วัน

> 501 
ตัน/วัน

ลานมัน 47.8 30.4 13 0 8.7 0

โรงมันอัดเม็ด 0 25 0 25 0 50

โรงแป้ง 16.7 33.3 5.6 22.2 5.6 16.7

รอ้
ย
ละ

กําลงัการผลติสูงสุดของสถานประกอบการ

 
(จ) กาํลงัการผลติสงูสดุของสถานประกอบการ 

 
รปูที ่4-5 ลกัษณะทางธุรกจิของผูต้อบแบบสอบถาม 
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จากการสํารวจผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัดว้ยแบบสอบถาม พบว่า ปญัหาที่
ผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภณัฑพ์บมาก ไดแ้ก่ ปญัหาปรมิาณวตัถุดบิไม่ไดต้ามแผน (รอ้ยละ 25.93 ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม) ปญัหาคุณภาพวตัถุดบิไมไ่ดต้ามมาตรฐาน (รอ้ยละ 11.11 ของผูต้อบแบบสอบถาม) 
และปญัหาขาดแคลนแรงงานในบางช่วง (รอ้ยละ 9.26 ของผูต้อบแบบสอบถาม)  สว่นประเดน็ทีต่อ้งการ

ความช่วยเหลอืจากบุคคลภายนอก ได้แก่  การบรหิารการผลติ การตลาด การเงนิ และการขนส่ง ซึ่งมี
สดัสว่นของผูป้ระกอบการทีต่อ้งการความช่วยเหลอืในประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ีประมาณรอ้ยละ 22-25 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
 
4.3.2 ต้นทุนการแปรรปู 
 

จากการเกบ็ขอ้มลูพบว่า สถานประกอบการเกอืบทัง้หมดไม่สะดวกทีจ่ะใหข้อ้มูลตน้ทุนการแปร
รูปแก่คณะวจิยั ดงันัน้ คณะวจิยัจึงอ้างอิงข้อมูลประมาณการต้นทุนการแปรรูปแป้งมนัสําปะหลงัจาก
สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2551) (ตารางที ่4-25) และขอ้มลูจากโครงการแทรกแซงราคามนัสาํปะหลงั
ปี 2551/52 (องคก์ารคลงัสนิคา้, 2551) 
 
ตารางที ่4-25 ตน้ทุนการผลติแป้งมนัสาํปะหลงัดบิ 

ลาํดบั รายการ ตน้ทุนประมาณการในปี 2551 (บาทต่อตนั) 
1 คา่น้ํามนัเตา/โซลา่ 1,120.00 
2 คา่ไฟฟ้า 700.00 
3 คา่น้ํา 120.00 
4 คา่เคมภีณัฑ ์ 50.00 
5 คา่บรหิาร/คา่แรงงาน 500.00 
6 คา่เสือ่มเครือ่งจกัร 260.00 
7 คา่ซ่อมแซม/บาํรุงรกัษา 125.00 
8 คา่บาํบดัน้ําเสยี 75.00 
9 คา่กระสอบบรรจุ 300.00 
10 คา่ดอกเบีย้ธนาคาร 200.00 
 รวม 3,450.00 
หมายเหตุ: 1. ตน้ทุนการผลติแป้งมนัสาํปะหลงัดบิน้ีเป็นราคาตน้ทุน ณ หน้าโรงงานแปรรปูแป้งมนัสาํปะหลงั ไมร่วมคา่

ขนสง่ ไมร่วมคา่ขนกระสอบขึน้ (ประมาณ 1.50 บาทต่อกระสอบ) ไมร่วมคา่ตรวจวเิคราะห ์และไมร่วม
ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

2. ตน้ทุนการผลติน้ีคาํนวณทีป่รมิาณแป้งมนัสาํปะหลงั 200 ตนัต่อวนั หรอื หวัมนัสดประมาณ 900 ตนัต่อวนั 
3. กระสอบบรรจทุีใ่ชค้อืถุง PP/PE 2 ชัน้ ขนาดบรรจุ 50 กโิลกรมัต่อถุง 

 
ทีม่า: สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2551) 
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ขอ้มูลจากโครงการแทรกแซงราคามนัสําปะหลงัปี 2551/52 (องค์การคลงัสนิคา้, 2551) ได้
กาํหนดอตัราคา่จา้งการแปรสภาพไวด้งัน้ี 

 
1. อตัราค่าจา้งแปรสภาพมนัเสน้ รวมภาษมีลูค่าเพิม่และค่าใชจ้่ายต่างๆ (เช่น ค่าแรงงาน และ

คา่จดัเกบ็รกัษาชัว่คราวระหวา่งรอการขนยา้ย) เทา่กบั 300 บาทต่อตนัมนัเสน้ ค่าขนสง่จ่ายตามทีจ่่ายจรงิ 
แต่ไมเ่กนิ 246.50 บาทต่อตนัมนัเสน้ โดยกําหนดอตัราแปรสภาพ คอื หวัมนัสด (ทีเ่ปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง 25%) 
2.38 กโิลกรมั ต่อมนัเสน้ 1 กโิลกรมั 

 
2. อตัราค่าจา้งแปรสภาพแป้งมนัสาํปะหลงั บรรจุในถุง PP/PE 2 ชัน้ น้ําหนักสุทธ ิ50 กโิลกรมั

ต่อถุง รวมภาษมีลูค่าเพิม่และค่าใชจ้่ายต่างๆ (เช่น ค่าแรงงาน ค่าถุงบรรจุ ค่าตัง้เรยีงกอง และค่าจดัเกบ็
รกัษาชัว่คราวระหวา่งรอการขนยา้ย) เทา่กบั 2,550 บาทต่อตนัแป้ง คา่ขนสง่จ่ายตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไมเ่กนิ 
246.50 บาทต่อตนั โดยกาํหนดอตัราแปรสภาพ คอื หวัมนัสด (ทีเ่ปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง 25%) 4.40 กโิลกรมั ต่อ
แป้งมนัสาํปะหลงั 1 กโิลกรมั 

 
นอกจากน้ี ศนูยส์ารสนเทศ กรมสง่เสรมิการเกษตร (2551) ไดป้ระมาณอตัราแปรสภาพมนั

สาํปะหลงัไวด้งัน้ี (1) หวัมนัสด 2.35 กโิลกรมั ต่อมนัเสน้ 1 กโิลกรมั; (2) หวัมนัสด 2.45 กโิลกรมั ต่อมนั
อดัเมด็ 1 กโิลกรมั; และ (3) หวัมนัสด 4.66 กโิลกรมั ต่อแป้งมนัสาํปะหลงั 1 กโิลกรมั  อน่ึง อตัราการแปร
สภาพจะขึน้กบัคุณภาพของหวัมนัสดโดยเฉพาะเปอรเ์ซน็ตเ์ชือ้แป้งในผลผลติดว้ย 

 
อตัราต่างๆ เหล่าน้ีสามารถนําไปใชเ้ป็นดชันีวดัประสทิธภิาพในการผลติของสถานประกอบการ

แปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัได ้กล่าวคอื ลานมนัและโรงงานแปรรปูควรมอีตัราแปรสภาพมนัสาํปะหลงั 
และค่าใช้จ่ายในการแปรสภาพตํ่ากว่าหรือเท่ากบัอตัราที่แสดง (ใช้หวัมนัสดในปริมาณน้อยเพื่อผลิต
ผลติภณัฑ ์1 หน่วยกโิลกรมั)  นอกจากน้ี การเกบ็ขอ้มลูอตัราแปรสภาพมนัสาํปะหลงัและตน้ทุนการผลติ 
จําแนกตามรายการหรือกิจกรรมการดําเนินงาน จะช่วยให้สถานประกอบการสามารถควบคุม
ประสทิธภิาพการผลติและตน้ทุนการผลติไดด้ยีิง่ขึน้  ซึง่หากสถานประกอบการมกีารใชร้ะบบสารสนเทศที่
ช่วยในการบรหิารจดัการ เช่น ระบบการวางแผนทรพัยากรทางธุรกจิขององคก์ร (Enterprise Resource 
Planning, ERP) ขอ้มลูเหล่าน้ีกจ็ะถูกรวบรวมและสามารถนํามาวเิคราะหไ์ดโ้ดยงา่ย ซึง่ระบบสารสนเทศ
ดงักล่าวยงัช่วยใหอ้งค์กรสามารถบรหิารและวางแผนการใชท้รพัยากรทัง้หมดขององค์กรใหเ้กดิการใช้
ประโยชน์อยา่งสงูสดุได ้
 
4.3.3 กลยทุธส์าํหรบัผูผ้ลิตแป้งมนัสาํปะหลงั 
 

ในการศึกษาเพื่อเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับสถานประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มัน
สาํปะหลงันัน้ คณะวจิยัไดว้เิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งกลยุทธท์ีล่านมนัและโรงงานแปรรปูต่างๆ ปฏบิตัิ
อยูก่บัตวัวดัสมรรถนะเชงิธุรกจิ โดยใชข้อ้มลูทีร่วบรวมจากแบบสอบถาม (ภาคผนวกที ่ค-2)  คาํถามที่
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานและกลยทุธก์ารบรหิารจดัการในแบบสอบถามสามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 
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1. ขอ้มูลทัว่ไป เช่น ชื่อและสถานทีต่ัง้ของผูป้ระกอบการ ทุนจดทะเบยีน กําลงัการผลติ อตัรา
อรรถประโยชน์ของกาํลงัการผลติ (Capacity utilization) 
 

2. กลยทุธก์ารบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการ เชน่ นโยบายการผลติ (รอ้ยละของการผลติเพือ่
จดัเกบ็ Make-to-stock (MTS) และรอ้ยละของการผลติตามคาํสัง่ซื้อ Make-to-order (MTO)) การพฒันา
บุคลากร นโยบายการตลาดและการสรา้งตลาดใหม ่การใชร้ะบบอตัโนมตัใินการผลติ การประสานงานกบั
ผูส้่งมอบและลูกคา้ นโยบายการประหยดัพลงังาน การบํารุงรกัษาเครื่องจกัร การควบคุมคุณภาพ การ
จดัการสารสนเทศ และการจดัการขนสง่ 
 

3. ความสามารถในการแขง่ขนั โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น คอื ราคา คุณภาพ เวลานําในการจดัการ
คาํสัง่ซื้อ การสง่สนิคา้ตรงเวลาและตรงตามคาํสัง่ ความมเีอกลกัษณ์ของสนิคา้ และความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ ์
 

ประเภทของขอ้มลูทีเ่กบ็แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื ขอ้มลูเชงิลาํดบั (Ordinal data) ขอ้มลู
เชงิหมวดหมู ่(Categorical data) และขอ้มลูเชงิตวัเลข (Numerical data) โดยคาํถามทีเ่กีย่วกบักลยุทธ์
การจดัการจะมลีกัษณะการเกบ็ขอ้มลูในทัง้ 3 แบบดงัทีไ่ดส้รุปไวใ้นตารางที ่4-26  สาํหรบัคําถามที่
เกีย่วกบัความสามารถในการแขง่ขนัจะเกบ็ขอ้มลูเชงิลาํดบั (Ordinal data) ทัง้หมด โดยผูป้ระกอบการทาํ
การประเมนิความสามารถของตนตามระดบั 1-5 ดงัตารางที ่4-27 

 
วิธีการวิเคราะหผ์ล 

 
ในการศกึษาน้ี มวีตัถุประสงค์หลกั คอื การหาความสมัพนัธ์ (Associations) ที่มนีัยสําคญั 

ระหว่างกลยุทธ์ในการจดัการ และความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะระดบัของกลยุทธ์ที่มี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความสามารถในการแข่งขนั เพื่อเสนอกลยุทธ์ทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
แปรรูปผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั เพื่อใหผู้ป้ระกอบการทราบว่าควรเน้นการดําเนินกลยุทธ์ใด หรอืหากได้
ปฏบิตัติามกลยทุธน์ัน้ๆ อยูแ่ลว้ ระดบัการปฏบิตันิัน้เพยีงพอทีจ่ะสง่ผลต่อความสามารถในการแขง่ขนัของ
ตนหรอืไม่ หากไม่เพยีงพอควรปฏบิตัอิย่างน้อยในระดบัใด โดยการหาความสมัพนัธน้ี์จะวดัจากค่าความ
น่าจะเป็น (รายละเอยีดของการวเิคราะหผ์ลแสดงในภาคผนวก ฉ)  ตวัอยา่งเช่น ในการหาความสมัพนัธ์
ระหวา่ง “การวางกลยทุธด์า้นการตลาด” ซึง่มรีะดบั 1 คอื ไมม่กีารวางแผน ระดบั 2 คอื มกีารวางแผนบา้ง
เป็นครัง้คราว และระดบั 3 คอื มกีารวางแผนอยา่งต่อเน่ือง และ “ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา” 
ซึง่มคี่าระหวา่ง 1-5 โดยระดบั 1 คอื แขง่ขนัไดน้้อยมาก และระดบั 5 คอื แขง่ขนัไดส้งูมาก  ผลจากการ
วเิคราะหห์าความสมัพนัธส์ามารถสรุปไดว้่า (1) ระดบัการวางแผนการตลาดมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั
การแข่งขนัดา้นราคา (2) ผูป้ระกอบการที่ทําการวางแผนการตลาดอย่างสมํ่าเสมอมโีอกาสแข่งขนั
ทางดา้นราคามากกวา่ผูป้ระกอบการทีไ่ม่วางแผน หรอืวางแผนการตลาดเพยีงครัง้คราวเท่านัน้ และ (3) 
ความน่าจะเป็นทีผู่ป้ระกอบการจะสามารถแขง่ขนัทางราคาโดยมกีารวางแผนการตลาดเพยีงครัง้คราวไมม่ี
ความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญักบัผูป้ระกอบการทีไ่มม่วีางแผนการตลาดเลย 
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ตารางที ่4-26 คาํถามและระดบัของกลยทุธก์ารจดัการ 
กลยทุธ ์ หวัขอ้ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

การวางแผน 1. ระยะเวลา สัน้ (< 1 ปี) กลาง (1-3 ปี) ยาว (> 3 ปี)  
2. นโยบายหลกั  เน้นราคา เน้นคุณภาพ เน้นบรกิาร  

การจดัหาวตัถุดบิ 3. การทาํสญัญาตลาด
ขอ้ตกลง 

ไมม่นีโยบาย มนีโยบายแต่ยงัไมไ่ดป้ฏบิตั ิ มนีโยบายและเริม่ปฏบิตัแิลว้  

4. การใหค้วามรูแ้ก่
เกษตรกร 

ไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ปฏบิตั ิ   

การผลติ 5. การควบคุมการผลติ
ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

ไมม่ ี มบีา้งในบางอุปกรณ์ มกีารควบคุมดว้ยระบบ
คอมพวิเตอรเ์กอืบทัง้หมด 

 

6. นโยบายการผลติ  ผลติเกบ็เพือ่จาํหน่าย ผลติตามคาํสัง่ซือ้   
การประสานงาน 7. ระดบัการ

ประสานงาน 
เฉพาะภายในบรษิทัเทา่นัน้ ประสานงานกบัผูส้ง่มอบ

หรอืลกูคา้ 
ประสานงานทัง้กบัผูส้ง่มอบ
และลกูคา้ 

 

การตลาด 8. การวางกลยทุธด์า้น
การตลาด 

ไมม่กีารวางแผน วางแผนบา้งเป็นครัง้คราว 
ไมส่มํ่าเสมอ 

มกีารวางแผนอยา่งต่อเนื่อง  

9. กระบวนการพฒันา
ตลาด 

เน้นตลาดเดมิ พฒันาตลาดใหม ่ ทาํตลาดเชงิรุกและพฒันา
อยา่งต่อเนื่อง 

 

 ขอ้มลูเชงิหมวดหมู ่(Categorical variable) 
 ขอ้มลูเชงิตวัเลข (Numerical variable) 
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ตารางที ่4-26 (ต่อ) คาํถามและระดบัของกลยทุธก์ารจดัการ 
กลยทุธ ์ หวัขอ้ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 

การบรกิารลกูคา้ 10. ความพงึพอใจ  ไมม่กีารตดิตามวดัผล มกีารตดิตาม เน้นมาก  
11. บรกิารหลงัการขาย มเีฉพาะลกูคา้ทีม่ปีญัหาและ

ตดิต่อกลบัมาเอง 
มสีาํหรบัลกูคา้บางราย เน้นความพงึพอใจของ

ลกูคา้โดยถอืเป็นนโยบาย
หลกั 

 

ระบบสารสนเทศ 12. การประยุกตใ์ชร้ะบบ
สารสนเทศในการ 
วางแผนการผลติ 

น้อย: ใชบุ้คคลากรในการ
ปฏบิตังิานเป็นหลกั 

ปานกลาง: มกีารใช้
ซอฟตแ์วรค์วบคูก่บั
บุคคลากร 

มาก: มกีารใชซ้อฟทแ์วร์
เป็นหลกั 

 

การพฒันา
บุคลากร 

13. มโีปรแกรมพฒันาและ
ความบอ่ยครัง้ 

มนี้อยมาก มสีาํหรบัพนกังานบางกลุม่
งาน 

มสีาํหรบัพนกังานทุกระดบั  

14. การฝึกอบรมดา้น
คุณภาพ  

ISO GMP HACCP อื่นๆ 

นโยบายการ
บาํรุงรกัษา 

15. การปฏบิตั ิ ซ่อมแซมเมือ่เกดิปญัหา มกีารบาํรุงรกัษาเป็นประจาํ
ตามแผนทีก่าํหนด 

มกีารบาํรุงรกัษาแบบ TPM  

นโยบายการ
ประหยดัพลงังาน 

16. การวางแผนและ
ปฏบิตั ิ

ยงัไมม่กีารศกึษาและ
วางแผน 

มกีารศกึษาและวางแผนบา้ง 
แต่ยงัไมไ่ดเ้ริม่ปฏบิตั ิ

มกีารศกึษา วางแผน และ
เริม่ปฏบิตับิา้งบางสว่น 

มกีารวางแผน และนําไป
ปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อื่นๆ 17. การรบัรองระบบ  ISO GMP HACCP อื่นๆ 
 ขอ้มลูเชงิหมวดหมู ่(Categorical variable) 
 ขอ้มลูเชงิตวัเลข (Numerical variable) 
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ตารางที ่4-27 ตวัวดัสมรรถนะการแขง่ขนั 
ตวัวดัสมรรถนะการแขง่ขนั ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

ราคา น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู สงูมาก 
คุณภาพ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู สงูมาก 
เวลานําในการจดัการคาํสัง่ซือ้ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู สงูมาก 
การสง่สนิคา้ตรงเวลาและตรงตามคาํ
สัง่ซือ้ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู สงูมาก 

ความมเีอกลกัษณ์ของสนิคา้ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู สงูมาก 
ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สงู สงูมาก 
 

ในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมูลเชิงอันดับกับข้อมูลแบบเดียวกันหรือข้อมูลเชิง
หมวดหมู ่ใชก้ารทดสอบความสอดคลอ้ง (Test of concordance) และใชแ้บบจาํลองการถดถอยโลจสิตกิ
อนัดบั (Ordinal logistic regression model, OLRM)  นอกจากน้ี คณะวจิยัยงัไดท้าํการวเิคราะหห์า
ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างตัวแปรด้านกลยุทธ์ในการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรเหล่าน้ีไม่มี
ความสมัพนัธอ์ยา่งมนีัยสาํคญัระหวา่งกนั ในขณะทีถู่กวเิคราะหใ์นแบบจาํลองเดยีวกนั  ในกรณีทีต่วัแปร
กลยุทธก์ารจดัการหลายตวัมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนั ตวัแปรเหล่าน้ีจะถูกวเิคราะหแ์ยกกนั ทัง้น้ีเพื่อให้
มัน่ใจว่าตัวแปรกลยุทธ์เหล่าน้ีไม่ได้อธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตอบสนอง (ตัวแปรด้าน
ความสามารถในการแข่งขนั) ซํ้าซ้อนกนั (รายละเอยีดของวธิกีารวเิคราะห์การถดถอยโลจสิตกิอนัดบั
สามารถหาอ่านไดจ้าก Agresti (2002) เป็นตน้) 
 
ผลการวิเคราะหแ์ละข้อเสนอแนะ 
 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยแบบจําลองการถดถอยแบบ Ordinal logistic regression พบ
ความสมัพนัธ์ที่มนีัยสําคญัทางสถติ ิระหว่างความสามารถในการแข่งขนัและกลยุทธ์ในการจดัการของ
ผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั (p-value < 0.05) ดงัในตารางที ่4-28 
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ตารางที ่4-28 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการแขง่ขนัและกลยทุธใ์นการจดัการทีม่คีา่ p-value < 0.05 

กลยทุธใ์นการจดัการ 
ตวัวดัความสามารถในการแขง่ขนั 

ดา้นราคา ดา้นคุณภาพ ดา้นเวลานํา ดา้นการจดัสง่สนิคา้ ดา้นเอกลกัษณ์ของสนิคา้ ดา้นความหลากหลาย 
การวางแผน: 
ระยะเวลา - (2) 0.036 - (2) 0.013 (2) 0.009 (2) 0.001 

(3) 0.033 
นโยบายหลกั  
(ราคา, คุณภาพ, บรกิาร) 

- - - - (2) 0.024 - 

การจดัหาวตัถุดบิ: 
การทาํสญัญาตลาดขอ้ตกลง (3) 0.031 (2) 0.031 - (2) 0.017 (2) 0.046 - 
การใหค้วามรูเ้กษตรกร - - - - - - 
การผลติ: 
การใชร้ะบบอตัโนมตั ิ (3) 0.030 - - - - - 
นโยบายการผลติ  
(ผลติเพือ่เกบ็, ผลติตามคาํสัง่) 

- - - - - - 

การประสานงาน (3) 0.013 (3) 0.001 (3) 0.009 (3) 0.018 (3) 0.007 (3) 0.014 
การตลาด 
การวางแผนกลยทุธก์ารตลาด - (2) 0.0001 

(3) 0.023 
(2) <0.0001 (2) <0.0001 (2) 0.001 

(3) 0.023 
(2) 0.014 
(3) 0.009 

การพฒันาตลาดใหม ่ (3) 0.030 (3) 0.001 (2) 0.037 
(3) 0.002 

(3) 0.004 (2) 0.023 
(3) 0.001 

(3) 0.002 

ตวัเลขในวงเลบ็ (2) หมายถงึ ระดบัที ่2 ของกลยุทธน์ัน้ๆ มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญักบัตวัวดัสมรรถนะการแขง่ขนั โดยทีร่ะดบัที ่(1) เป็นระดบัอา้งองิ 
ตวัเลขในวงเลบ็ (3) หมายถงึ ระดบัที ่3 ของกลยุทธน์ัน้ๆ มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญักบัตวัวดัสมรรถนะการแขง่ขนั โดยทีร่ะดบัที ่(1) เป็นระดบัอา้งองิ 
ตวัเลขทศนิยม แสดงถงึคา่ p-value ของความสมัพนัธน์ัน้ๆ;  ขอ้มลูเชงิหมวดหมู ่(Categorical variable);  ขอ้มลูเชงิตวัเลข (Numerical variable) 
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ตารางที ่4-28 (ต่อ) ความสมัพนัธร์ะหวา่งความสามารถในการแขง่ขนัและกลยทุธใ์นการจดัการทีม่คีา่ p-value < 0.05 

กลยทุธใ์นการจดัการ 
ตวัวดัความสามารถในการแขง่ขนั 

ดา้นราคา ดา้นคุณภาพ ดา้นเวลานํา ดา้นการจดัสง่สนิคา้ ดา้นเอกลกัษณ์ของสนิคา้ ดา้นความหลากหลาย 
การใหบ้รกิารลกูคา้: 
ความพงึพอใจ (3) 0.003 (2) <0.0001 

(3) <0.0001 
(2) 0.001 
(3) 0.001 

(2) 0.001 
(3) <0.0001 

(2) 0.050 
(3) <0.0001 

(2) 0.013 
(3) <0.005 

การบรกิารหลงัการขาย (3) 0.001 (3) <0.0001 (3) 0.026 (3) 0.012 (3) 0.002 (3) 0.001 
การใชร้ะบบสารสนเทศ - - - - - - 
การพฒันาบุคลากร: 
ระดบัการอบรม (3) 0.001 (2) 0.004 

(3) 0.001 
(2) 0.022 
(3) 0.008 

(2) 0.039 
(3) 0.004 

(2) 0.050 
(3) 0.004 

(2) 0.039 
(3) 0.005 

การอมรมดา้นคุณภาพ - - 0.007 (HACCP) 0.016 (HACCP) - 0.007 (ISO) 
0.030 (GMP) 

นโยบายดา้นการบาํรงุรกัษาและดา้นพลงังาน: 
นโยบายการบาํรงุรกัษา - (2) 0.001 (2) 0.015 (2) 0.039 - - 
นโยบายการประหยดัพลงังาน (3) 0.043 (2) 0.005 

(3) <0.0001 
(2) 0.031 
(3) 0.001 

(2) 0.018 
(3) 0.001 

(2) 0.002 
(3) 0.001 

(2) 0.004 
(3) 0.009 

อื่นๆ   0.050 (5S) 
0.032 (HACCP) 

0.023 (5S) 
0.002 (HACCP) 
0.039 (Halal) 

0.006 (HACCP)   

ตวัเลขในวงเลบ็ (2) หมายถงึ ระดบัที ่2 ของกลยุทธน์ัน้ๆ มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญักบัตวัวดัสมรรถนะการแขง่ขนั โดยทีร่ะดบัที ่(1) เป็นระดบัอา้งองิ 
ตวัเลขในวงเลบ็ (3) หมายถงึ ระดบัที ่3 ของกลยุทธน์ัน้ๆ มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสาํคญักบัตวัวดัสมรรถนะการแขง่ขนั โดยทีร่ะดบัที ่(1) เป็นระดบัอา้งองิ 
ตวัเลขทศนิยม แสดงถงึคา่ p-value ของความสมัพนัธน์ัน้ๆ;  ขอ้มลูเชงิหมวดหมู ่(Categorical variable);  ขอ้มลูเชงิตวัเลข (Numerical variable) 
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จากผลการวเิคราะหใ์นตารางที ่4-28 พบวา่ความสมัพนัธท์ัง้หมดทีพ่บเป็นความสมัพนัธเ์ชงิบวก 
(Positive associations) แสดงวา่ หากผูป้ระกอบการปฏบิตัติามกลยทุธใ์นประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ีในระดบัที่
สงูขึน้ จะยิง่สง่ผลให ้“มโีอกาส” ในการแขง่ขนัในประเดน็ต่างๆ ไดม้ากขึน้ ซึง่ในแต่ละช่องตารางไดแ้สดง
ระดบัของกลยุทธ ์(ตวัเลขในวงเลบ็) และค่า p-value (ตวัเลขทศนิยม) ไว ้ เช่น ในการวเิคราะหค์วาม 
สมัพนัธร์ะหวา่งระยะเวลาการวางแผนและความสามารถในการแขง่ขนัดา้นคุณภาพ ตวัเลขทีแ่สดงในช่อง
ตาราง คอื (2) 0.036 หมายความว่า พบความสมัพนัธ์เชงิบวกทีม่นีัยสําคญัระหว่างระดบัที ่2 ของ
ระยะเวลาการวางแผน (กลยุทธก์ารจดัการ) และความสามารถในการแขง่ขนัดา้นคุณภาพ (สมรรถนะการ
แขง่ขนั) ดว้ยคา่ p-value เทา่กบั 0.036 ซึง่ระดบัที ่2 ของการวางแผน หมายถงึ การวางแผนในระยะ 1-3 
ปี หากวางแผนน้อยหรอืมากกว่าน้ีอาจจะมคีวามน่าจะเป็นทีค่วามสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพจะ
น้อยกวา่การวางแผน 1-3 ปี 

 
จากตารางสามารถจาํแนกกลยทุธต์ามความสาํคญัไดอ้อกเป็น 4 กลุม่ คอื 
 
1. กลยทุธท์ีส่าํคญัมากทีส่ดุ เน่ืองจากมคีา่ความสมัพนัธก์บัความสามารถในการแขง่ขนัมากกวา่ 

5 ดา้นขึน้ไปอยา่งมนียัสาํคญั 
 
2. กลยุทธท์ีส่าํคญัมาก เน่ืองจากมคี่าความสมัพนัธก์บัความสามารถในการแข่งขนั 3-4 ดา้น

อยา่งมนียัสาํคญั 
 
3. กลยุทธ์ทีส่ําคญัพอสมควร เน่ืองจากมคี่าความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการแข่งขนั 1-2 

ดา้นอยา่งมนียัสาํคญั 
 
4. กลยุทธ์ทีส่ําคญัน้อย เน่ืองจากไม่มคี่าความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการแข่งขนัอย่างมี

นยัสาํคญั 
 
กลยทุธท์ีม่คีวามสาํคญัมากทีส่ดุ 
 

กลยุทธ์ในกลุ่มน้ีมีความสําคญักับผู้ประกอบการอย่างมาก และควรเป็นกลุ่มกลยุทธ์ที่
ผูป้ระกอบการใหค้วามสาํคญัและปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง โดยมปีระเดน็สาํคญัดงัน้ี 

 
การประสานงาน ผูป้ระกอบการควรสรา้งร่วมมอืและประสานงานกบัทัง้เกษตรกร ผูส้ง่มอบ และ

ลกูคา้ ไม่ควรเลอืกประสานงานเพยีงฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง หากตอ้งการใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนัไดใ้นทัง้ดา้น
ราคา คุณภาพ เวลานํา การจดัส่งสนิค้า เอกลกัษณ์ของสนิค้า และความหลากหลายของสนิค้า ทัง้น้ี
เน่ืองจากการประสานงานกบัลูกคา้ทาํใหส้ามารถทราบความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ และการประสาน 
งานกบัผูส้ง่มอบทาํใหไ้ดร้บัวตัถุดบิไดร้วดเรว็ คุณภาพด ีและในปรมิาณเพยีงพอ 
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การตลาด ผูป้ระกอบการควรมกีารทาํแผนการตลาดอย่างสมํ่าเสมอ และหากตอ้งการใหส้ามารถ
แขง่ไดม้ากขึน้ในบางดา้น องคก์รควรตอ้งมกีารพฒันาตลาดใหม่ๆ  ขึน้อยา่งต่อเน่ืองอกีดว้ยเพือ่ใหส้ามารถ
แขง่ขนัไดด้ใีนดา้นต่างๆ ทัง้ 6 ดา้น 

 
ความพงึพอใจของลกูคา้ เช่นเดยีวกบักลยุทธด์า้นการตลาด ผูป้ระกอบการควรใสใ่จกบัความพงึ

พอใจของลกูคา้อยา่งมาก (ระดบัที ่3 ซึง่เน้นความสาํคญัของความพงึพอใจของลกูคา้และการบรกิารหลงั
การขายเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัขององคก์ร)  หากผูป้ระกอบการใหค้วามสําคญักบัความพงึพอใจลูกคา้
ของลูกค้าเพยีงระดบัปานกลางเท่านัน้ จะทําให้ความน่าจะเป็นที่จะสามารถแข่งขนัได้ในเชงิราคาของ
สนิคา้ตํ่าลง 

 
การพฒันาบุคลากร เพื่อใหอ้งค์กรสามารถแข่งขนัได้ในเกอืบทุกดา้น ผูป้ระกอบการควรมี

นโยบายสง่เสรมิใหบุ้คลากรในองคก์รไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้ใหโ้อกาส
การพฒันาบุคลากรในทุกระดบั ทุกตาํแหน่งและหน้าที ่

 
นโยบายการประหยดัพลงังาน การประหยดัพลงังานถอืวา่มคีวามสาํคญัอยา่งมากในอุตสาหกรรม

มนัสาํปะหลงั เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่สีดัสว่นกาํไรต่อตน้ทุนของสนิคา้ไมม่ากนกั การมนีโยบายดา้น
การประหยดัพลงังานและนําไปปฏบิตัจิรงิ เช่น การผลติก๊าซชวีภาพจากน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ
ผลติมาและนํามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิแทนน้ํามนัเตา การดาํเนินการผลติเตม็กําลงัสงูสุดในช่วงเวลา Off peak 
ฯลฯ จะสามารถชว่ยลดตน้ทุนการผลติสนิคา้ลงไดม้าก พบวา่ผูป้ระกอบการทีป่ฏบิตัติามนโยบายประหยดั
พลงังานมคีวามน่าจะเป็นสงูทีจ่ะมคีวามสามารถในการแขง่ขนัในทุกๆ ดา้น 
 
กลยทุธท์ีม่คีวามสาํคญัมาก 
 

การวางแผนกลยุทธข์ององคก์ร จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าองคก์รทีม่กีารวางแผนในระยะ 
1-3 ปี มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนีัยสาํคญักบัความสามารถในแขง่ขนัเชงิคุณภาพสนิคา้ การจดัส่ง
สนิคา้ เอกลกัษณ์ของสนิคา้ และความหลากหลายของสนิคา้ 

 
การทาํสญัญาตลาดขอ้ตกลง (Contract farming) พบวา่ผูผ้ลติทีม่กีารทาํสญัญาตลาดขอ้ตกลงใน

การเพาะปลกูและสง่มอบมนัสาํปะหลงักบัเกษตรกรมโีอกาสในการแขง่ขนัไดม้ากขึน้ในดา้นราคา คุณภาพ 
การจดัสง่สนิคา้ และเอกลกัษณ์ของสนิคา้ 

 
การอบรมบุคลากร โดยเฉพาะความรูด้า้นระบบคุณภาพต่างๆ ไดแ้ก่ ISO (International 

Organization for Standardization), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และ GMP 
(Good manufacturing practice) สามารถเพิม่โอกาสในการแขง่ขนัใน 3 ดา้นคอื เวลานํา การจดัสง่สนิคา้ 
และความหลากหลายของสนิคา้ 

 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

142 
 

การรบัรองกระบวนการผลติ โดยเฉพาะ HACCP, 5ส และฮาลาล ส่งเสรมิใหอ้งคก์รมโีอกาสใน
การแขง่ขนัดา้นคุณภาพ เวลานํา และการจดัสง่สนิคา้มากขึน้ 
 
กลยทุธท์ีม่คีวามสาํคญัพอสมควร 
 

การเน้นความสาํคญัดา้นคุณภาพ จากขอ้มลูผลสาํรวจพบวา่ผูผ้ลติทีเ่น้นความสาํคญัดา้นคุณภาพ
มโีอกาสสงูทีจ่ะสามารถแขง่ขนัในดา้นเอกลกัษณ์ของสนิคา้ 

 
การประยุกต์ใชร้ะบบอตัโนมตั ิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคา 

ซึ่งอาจเป็นการชี้ให้เห็นว่าระบบอัตโนมัติที่แม้จะต้องลงทุนในระยะแรกสูง แต่ในระยะยาวแล้ว มี
ประสทิธภิาพในการลดตน้ทุนโดยรวมมากกวา่ระบบการผลติทีไ่มใ่ชร้ะบบอตัโนมตั ิ
 
กลยทุธท์ีม่คีวามสาํคญัน้อย 
 

กลยุทธ์ทีพ่บว่ายงัมคีวามสําคญัน้อยในอุตสาหกรรมแปรรูปผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั คอื การให้
ความรู้แก่เกษตรกร นโยบายการผลติ (ทัง้การผลติเพื่อเก็บไว้รอจําหน่าย และการผลติตามคําสัง่ซื้อ) 
โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบสารสนเทศ  อยา่งไรกต็าม มไิดห้มายความวา่กลยุทธใ์นกลุ่มน้ีไมม่สีาํคญัเลย 
เพียงแต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อาจยังไม่ได้มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจังทําให้ไม่สามารถสรุปหา
ความสมัพนัธท์ีม่นียัสาํคญัระหวา่งกลยทุธเ์หลา่น้ีและความสามารถในการแขง่ขนัจากขอ้มลูทีไ่ดส้าํรวจได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการสํารวจแสดงให้เหน็ว่า ผูป้ระกอบกจิการแปรรูปผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัควรให้
ความสาํคญักบัประเดน็ต่างๆ แตกต่างกนั  ประเดน็ทีค่วรใหค้วามสาํคญัมากเป็นพเิศษ คอื ประเดน็กล
ยุทธใ์นกลุ่มทีม่คีวามสาํคญัมากทีสุ่ด ซึ่งประกอบไปดว้ย (1) การประสานงานกบัคู่คา้ในโซ่อุปทาน โดย
ควรประสานงานกบัทัง้ผูส้ง่มอบวตัถุดบิและลกูคา้ (2) การตลาด ควรมกีารวางแผนและพฒันาตลาดใหม่ๆ  
อย่างสมํ่าเสมอ (3) ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงความพงึพอใจของลูกค้าอย่างมาก เพื่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขนั (4) ผูป้ระกอบการตอ้งมกีารพฒันาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเน่ืองและ
ทัว่ถงึ และ (5) ผูป้ระกอบการตอ้งมนีโยบายประหยดัพลงังานและมกีารปฏบิตัติามนโยบายนัน้ ซึ่งทัง้ 5 
ประเดน็เป็นประเดน็ทีค่วรไดร้บัการพฒันาและถอืปฏบิตัเิป็นอนัดบัตน้ๆ  สว่นประเดน็ในหวัขอ้กลยุทธท์ีม่ ี
ความสาํคญัมาก พอสมควร และน้อยนัน้ ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัมากน้อยลงไปตามลาํดบั 

 
ประเดน็ทีน่่าสนใจจากผลการสาํรวจ คอื การใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร จากขอ้มลูทีส่าํรวจพบวา่ยงัมี

ผู้ผลิตที่ให้ความรู้การเพาะปลูกแก่เกษตรกรน้อยมาก ซึ่งอาจเป็นผลให้ไม่สามารถหาความสมัพนัธ์
ระหว่างการให้ความรู้แก่เกษตรกรกับความสามารถในการแข่งขนัอย่างมีนัยสําคัญได้ แต่จากการ
สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการบางรายทีม่กีารดําเนินกจิกรรมน้ี พบว่า การจดัการอบรมใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร
จะช่วยสรา้งความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างเกษตรกรผูส้่งมอบมนัสําปะหลงัและผูป้ระกอบการได้มาก ดงันัน้ 
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หากผูผ้ลติไดม้กีารใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรและประสานงานกนัมากขึน้ กอ็าจส่งผลใหเ้พิม่ความสามารถใน
การแขง่ขนัแก่ผูป้ระกอบการได ้
 
4.4 การเพ่ิมมลูค่าของผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

 
รูปที่ 4-6 อธบิายถึงการเพิม่มูลค่าของผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงั โดยเริม่ตัง้แต่การเพาะปลูกมนั

สําปะหลงั การแปรรูปมนัสําปะหลงัเป็นมนัเส้น มนัอดัเม็ด แป้งมนัสําปะหลงั และเอทานอล จากนัน้
กระจายสนิคา้ (ขนส่ง) ไปยงัตลาด/ลูกคา้ ซึ่งประกอบไปดว้ยตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้น้ี
รปูแบบการขนสง่ประกอบไปดว้ยการขนส่งทางถนน การขนสง่ต่อเน่ืองดว้ยทางถนนและทางน้ํา และการ
ขนส่งต่อเน่ืองดว้ยทางถนนและทางราง  ขอ้มลูการเพิม่มูลค่าของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัทีแ่สดงในรูปที ่
4-6 คาํนวณโดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 
1. ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงัสด 1,079 บาทต่อตนั (หรอืประมาณ 1.08 บาทต่อกโิลกรมั) ซึง่

ตวัเลขทีไ่ดน้ี้เป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสาํรวจโดยสาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ค) ในปีเพาะปลูก 
2550/51  แต่หากใชข้อ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ 7 จงัหวดัที่มปีรมิาณผลผลติเกนิ 1 
ลา้นตนัของคณะวจิยั ตน้ทุนการผลติจะเท่ากบั 1,422.50 บาทต่อตนั (หรอืประมาณ 1.42 บาทต่อ
กิโลกรมั) ซึ่งสูงกว่าต้นทุนที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 5 (2550) และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2551ค) ไดส้ํารวจและประมาณค่าไว ้นอกจากน้ี ยงัสงูกว่าเกณฑต์น้ทุนการผลติ ณ ไร่นา 
(1.21 บาทต่อกโิลกรมั) ทีร่ฐับาลจะใชใ้นการกาํหนดราคาประกนัขัน้ตํ่าของหวัมนัสาํปะหลงัสดฤดกูาลผลติ
ปี 2552/53 อกีดว้ย ดงันัน้ เกษตรกรอาจต้องควบคุมต้นทุนการผลติของตนเองให้เหมาะสม มกีารวาง
แผนการผลติทีด่ ีและดแูลผลติผลอยา่งสมํ่าเสมอตามวธิกีารปฏบิตัทิีถู่กตอ้งเพือ่ใหส้ามารถทาํกําไรได ้ ใน
ขณะเดยีวกนั ทางรฐับาลอาจตอ้งดาํเนินการสาํรวจความถูกตอ้งของตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงัในแต่ละ
พืน้ทีด่ว้ย 

 
2. ตน้ทุนคา่ขนสง่ผลติผลจากไรเ่ฉลีย่เทา่กบั 137 บาทต่อตนั (0.137 บาทต่อกโิลกรมั) จากการ

ประมาณการโดยคณะวจิยั 
 
3. ผลผลติมนัสาํปะหลงัเฉลีย่ของประเทศไทย เท่ากบั 3.401 ตนัต่อไร่ โดยมรีาคารบัซื้อหวัมนั

สดคละเฉลีย่เท่ากบั 1.93 บาทต่อกโิลกรมั ผลตอบแทนสุทธเิท่ากบั 851 บาทต่อตนั หรอื 2,894 บาทต่อ
ไร ่ในปี 2551 (ปีเพาะปลกู 2550/51) (สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ข)  

 
4. ต้นทุนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหัวมันสด ต้นทุนการจัดเก็บ และค่าขนส่ง

ภายในประเทศดว้ยรถบรรทุก อา้งองิจากอตัราค่าจา้งแปรสภาพในโครงการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงั 
ปี 2550/51 (องคก์ารคลงัสนิคา้, 2550) ดงัน้ี  

 

- อตัราค่าแปรสภาพมนัเสน้ รวมภาษมีูลค่าเพิม่และค่าใชจ้่ายต่างๆ (เช่น ค่าแรงงาน และค่า
จดัเกบ็รกัษาชัว่คราวระหวา่งรอการขนยา้ย) เทา่กบั 300 บาทต่อตนัมนัเสน้ 
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- ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บมนัเส้น (ค่าฝากเก็บ ค่าเบี้ยประกนัภยั ค่าพลกิกอง ค่าตรวจสอบ
คุณภาพ คา่แรงกรรมกรขนเขา้-ออก) รวม 97 บาทต่อตนัมนัเสน้ต่อเดอืน 

- อตัราคา่แปรสภาพแป้งมนัสาํปะหลงั รวมภาษมีลูคา่เพิม่และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ (เชน่ คา่แรงงาน 
คา่ถุงบรรจุ คา่ตัง้เรยีงกอง และคา่จดัเกบ็รกัษาชัว่คราวระหวา่งรอการขนยา้ย) เทา่กบั 2,550 
บาทต่อตนัแป้ง 

- ค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บแป้งมนัสําปะหลัง (ค่าฝากเก็บ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าตรวจสอบ
คุณภาพ คา่แรงกรรมกรขนเขา้-ออก) รวม 102.10 บาทต่อตนัแป้งต่อเดอืน 

- อตัราแปรสภาพหวัมนัสดที่เปอร์เซ็นต์แป้ง 25% คอื หวัมนัสด 2.38 กโิลกรมัต่อมนัเสน้ 1 
กโิลกรมั และหวัมนัสด 4.40 กโิลกรมัต่อแป้งมนัสาํปะหลงั 1 กโิลกรมั 

- คา่ขนสง่ ไมเ่กนิ 272 บาทต่อตนัผลติภณัฑ ์
 

สําหรบัค่าขนส่งมนัเสน้ในปีพ.ศ. 2552 ที่รายงานโดยสมาคมโรงงานผูผ้ลติมนัสําปะหลงั ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (2552ค) มดีงัน้ี 

 
- ระยะทางไมเ่กนิ 50 กโิลเมตร   เหมาจา่ยที ่100 บาทต่อตนั 

- ระยะทาง 51-100 กโิลเมตร   1.55 บาทต่อตนั-กโิลเมตร 
- ระยะทาง 101-200 กโิลเมตร   1.38 บาทต่อตนั-กโิลเมตร 

- ระยะทาง 201-300 กโิลเมตร   1.29 บาทต่อตนั-กโิลเมตร  
- ระยะทาง 301 กโิลเมตรขึน้ไป   1.20 บาทต่อตนั-กโิลเมตร 

 
5. อตัราแปรสภาพมนัสําปะหลงัเป็นมนัอดัเมด็ คอื หวัมนัสด 2.45 กโิลกรมัต่อมนัอดัเมด็ 1 

กโิลกรมั (ศนูยส์ารสนเทศ กรมสง่เสรมิการเกษตร, 2551) 
 
6. ราคาขายผลติภณัฑ์อ้างองิขอ้มูลในปี 2551 จากสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (2551ง) 

ดงัน้ี 
 
- ราคาขายสง่มนัเสน้ทีต่ลาดกรุงเทพฯ    5.25 บาทต่อกโิลกรมั 

- ราคาขายสง่แป้งมนัสาํปะหลงัทีต่ลาดกรุงเทพฯ 13.09 บาทต่อกโิลกรมั 

- ราคาสง่ออกมนัอดัเมด็     5.59 บาทต่อกโิลกรมั 
- ราคาสง่ออกมนัเสน้      5.75 บาทต่อกโิลกรมั 

- ราคาสง่ออกแป้งมนัสาํปะหลงั   12.32 บาทต่อกโิลกรมั 
 

สาํหรบัรายงานราคาประจาํสปัดาห ์สามารถคน้หาขอ้มลูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องสมาคมโรงงานผูผ้ลติ
มนัสาํปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย 
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7. ตน้ทุนการผลติเอทานอลจากมนัสาํปะหลงั อา้งองิจาก สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน. 
(2552ข) เท่ากับ 7.107 บาทต่อลิตร ซึ่งจะต้องรวมต้นทุนวตัถุดิบมนัสําปะหลงัที่ใช้ในการผลิตด้วย  
ตน้ทุนวตัถุดบิคาํนวณโดยใชอ้ตัราการแปรรปูหวัมนัสด 2.38 กโิลกรมั ทีเ่ปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง 25% แปรสภาพ
เป็นมนัเสน้ 1 กโิลกรมั และมนัเสน้ 2.63 กโิลกรมั ทีเ่ปอรเ์ซน็ตแ์ป้งไมน้่อยกวา่ 65% แปรสภาพเป็นเอทา
นอล 1 ลติร โดยคดิอตัราค่าใชจ้่ายในการแปรสภาพจากหวัมนัสดเป็นมนัเสน้ที ่300 บาทต่อตนัมนัเสน้ 
ดงันัน้ การผลิตเอทานอล 1 ลติรจะใช้มนัสําปะหลงัสดประมาณ 6.259 กิโลกรมั โดยมตี้นทุนเท่ากบั 
19.977 บาทต่อลติร ทีร่าคารบัซื้อหวัมนัสดเท่ากบั 1.93 บาทต่อกโิลกรมั  ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่
ของราคาเอทานอลอา้งองิในปีพ.ศ. 2551 ที ่18.735 บาทต่อลติรแลว้ จะเหน็ไดว้า่ โรงงานผลติเอทานอล
จากมนัสําปะหลงัขาดทุนจากการดําเนินการจรงิ  แต่หลงัจากที่คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน 
(กบง.) ได้อนุมตัิใช้หลกัเกณฑ์การกําหนดราคาเอทานอลใหม่เป็นการชัว่คราว 6 เดือน เมื่อวนัที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 โดยใหอ้า้งองิการกําหนดราคาเอทานอลกบัตน้ทุนการผลติในประเทศ แทนการใช้
ราคาอ้างองิจากบราซิล และประกาศราคารายเดอืนแทนรายไตรมาส พบว่า ราคาเอทานอลอ้างอิงได้
เปลีย่นแปลงจากเดมิ โดยเท่ากบั 18.59 บาทต่อลติร ในเดอืนพฤษภาคม, 20.10 บาทต่อลติร ในเดอืน
มถุินายน, 20.70 บาทต่อลติร ในเดอืนกรกฎาคม และ 21.29 บาทต่อลติร ในเดอืนสงิหาคม (สาํนักงาน
นโยบายและแผนพลงังาน, 2552ก) ซึง่ชว่ยใหอุ้ตสาหกรรมเอทานอลสามารถอยูร่อดและทาํกาํไรได ้

 
8. ตน้ทุนการส่งออกมนัเสน้ดว้ยเรอืโป๊ะ (ปีพ.ศ. 2552) ทีอ่ําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

478 บาทต่อตนั ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา อําเภอบางไทร 488 บาทต่อตนั อําเภอนครหลวง 498 บาท
ต่อตนั และอําเภอท่าเรอื 508 บาทต่อตนั ซึ่งค่าใชจ้่ายทีแ่ตกต่างกนัน้ีมาจากค่าจา้งขนส่งดว้ยเรอืโป๊ะ ที่
แตกต่างกนัตามท่าเรอืรมิแมน้ํ่าทีใ่ชข้นสง่ โดยค่าจา้งขนสง่ดว้ยเรอืโป๊ะจะเท่ากบั 55 บาทต่อตนั ทีอ่ําเภอ
บางปะกง, 65 บาทต่อตนั ทีอ่ําเภอบางไทร, 75 บาทต่อตนั ทีอ่ําเภอนครหลวง และ 85 บาทต่อตนั ที่
อาํเภอทา่เรอื (สมาคมโรงงานผูผ้ลติมนัสาํปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2552ง) 
 

9. ต้นทุนการขนส่งแป้งมันสําปะหลังด้วยรถไฟ อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการทีม่กีารขนส่งในรปูแบบน้ี ประกอบดว้ย ค่าขนสง่ดว้ยรถบรรทุกไปยงัสถานีรถไฟ ประมาณ 
100 บาทต่อตู ้(ตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต) ค่ายกขึน้-ลงรวม 670 บาทต่อตู ้ค่าขนส่งดว้ยรถไฟเฉลี่ย
ประมาณ 6,900 บาทต่อตู้ โดย 1 ตูจ้ะบรรจุแป้งไดป้ระมาณ 17-20 ตนั ขึน้อยู่กบัรูปแบบการบรรจุแป้ง 
และบางครัง้อาจตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการไปเอาตู ้1,000-1,500 บาทต่อตูด้ว้ย 

 
อน่ึง คณะวจิยัไม่สามารถขอ้มูลตน้ทุนบางรายการได ้เช่น ตน้ทุนการแปรสภาพและจดัเกบ็มนั

อดัเมด็ ตน้ทุนจดัเกบ็และขนส่งเอทานอลดว้ยรถบรรทุก ตน้ทุนการขนส่งแป้งมนัสําปะหลงัทางเรอื ฯลฯ  
นอกจากน้ี ต้นทุนต่างๆ ที่แสดงยังมิได้พิจารณาความแปรผันจากการขึ้นลงของราคาวัตถุดิบและ
ผลติภณัฑใ์นแต่ละฤดูกาล คุณภาพของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ ผลพลอยไดอ้ื่นๆ จากกระบวนการผลติ 
(เชน่ เปลอืก กากมนั ก๊าซชวีภาพ) การสญูเสยีระหวา่งการจดัเกบ็ ระยะทางในการขนสง่ ยานพาหนะและ
รูปแบบการขนส่งที่ใช้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ฯลฯ  ดังนัน้ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากมนั
สําปะหลังที่แสดงในรูปที่ 4-6 อาจยังไม่ถูกต้องนัก เพียงแต่แสดงภาพรวมของการเพิ่มมูลค่าของ
ผลติภณัฑ์เท่านัน้  สําหรบัต้นทุนการจดัเก็บและการขนส่งเอทานอล ได้มนีักวชิาการเสนอแนะให้รฐัฯ 
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พจิารณาสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบขนส่งเอทานอลผ่านทางท่อและทางรถไฟ รวมทัง้หาแนวทาง
สรา้งคลงัเอทานอลกลางทัว่ประเทศ เพื่อลดตน้ทุนการจดัเกบ็และขนส่งเอทานอล ทัง้สาํหรบัจําหน่ายใน
ประเทศและสง่ออก โดยเชือ่วา่จะสามารถลดตน้ทุนการขนสง่เอทานอลของประเทศไดถ้งึ 1,000 ลา้นบาท
ในปีพ.ศ. 2561 (ปิยาพรรณ, 2552) 
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ตน้ทุนการผลติ 1,079 บาท/ตัน
ตน้ทุนค่าขนส่ง 137 บาท/ตัน
ผลผลติต่อไร่เฉลี่ย 3.401 ตัน/ไร่
ราคารับซือ้เฉลี่ย 1,930 บาท/ตัน
ผลตอบแทนสุทธิ 851 บาท/ตัน

(2,894 บาท/ไร่)

ตน้ทุนวตัถดุบิหัวมันสด 1,930 บาท/ตัน ตน้ทุนวตัถดุบิหัวมันสด 1,930 บาท/ตนั ตน้ทุนวตัถดุบิหัวมันสด 1,930 บาท/ตัน ตน้ทุนวตัถดุบิหัวมันสด 1,930 บาท/ตัน
ตน้ทุนวตัถดุบิมันเสน้ 2,205.88 บาท/ตันมันสด ตน้ทุนการแปรรูป 126.05 บาท/ตันมันสด ตน้ทุนการแปรรูป  579.55 บาท/ตันมันสด ตน้ทุนวตัถดุบิมันเสน้ 2,205.88 บาท/ตันมันสด

(5,250 บาท/ตันมันเสน้) (300 บาท/ตันมันเสน้) (2,550 บาท/ตันแป้ง) (5,250 บาท/ตันมันเสน้)
ตน้ทุนการแปรรูป N/A ตน้ทุนการจัดเก็บ 40.76 บาท/ตันมันสด/เดือน ตน้ทุนการจัดเก็บ 23.20 บาท/ตันมันสด/เดือน ตน้ทุนการแปรรูป  3,191.46 บาท/ตันมันสด
ตน้ทุนการจัดเก็บ N/A (97 บาท/ตันมันเสน้/เดือน) (102.10 บาท/ตันแป้ง/เดือน) (19.977 บาท/ลติร)

ตน้ทุนการจัดเก็บ N/A

การขนส่งดว้ยรถบรรทุก 114.29 บาท/ตันมันสด การขนส่งดว้ยรถบรรทุก 114.29 บาท/ตันมันสด การขนส่งดว้ยรถบรรทุก 61.82 บาท/ตันมันสด การขนส่งดว้ยรถบรรทุก N/A
(272 บาท/ตันมันอัดเม็ด) (272 บาท/ตันมันเสน้) (272 บาท/ตันแป้ง)

การขนส่งดว้ยเรือโป๊ะ 22.45‐34.69 บาท/ตันมันสด การขนส่งดว้ยเรือโป๊ะ 23.11‐35.71 บาท/ตันมันสด การขนส่งดว้ยเรือโป๊ะ N/A
(จากท่าเรือรมินํ้า) (55‐85 บาท/ตันมันอัดเม็ด) (จากท่าเรือรมินํ้า) (55‐85 บาท/ตันมันเสน้) (จากท่าเรือรมินํ้า)

ตน้ทุนการส่งออกดว้ยเรือโป๊ะ 200.84‐213.45 บาท/ตันมันสด การขนส่งดว้ยรถไฟ 87.16‐122.59 บาท/ตันมันสด
(รวม) (478‐508 บาท/ตันมันเสน้) (จากโรงงาน) (383.50‐539.41 บาท/ตันแป้ง)

มนัเสน้ มนัเสน้
 ‐ ราคาขายส่งที่ตลาดกรุงเทพฯ 2,205.88 บาท/ตันมันสด  ‐ ราคาส่งออก 2,415.97 บาท/ตันมันสด

(5,250 บาท/ตันมันเสน้) (5,750 บาท/ตันมันเสน้)
มนัอดัเม็ด มนัอดัเม็ด
 N/A  ‐ ราคาส่งออก 2,281.63 บาท/ตันมันสด

(5,590 บาท/ตันมันอัดเม็ด)
แป้งมนัสาํปะหลงั 3,191.46 บาท/ตันมันสด แป้งมนัสาํปะหลงั
 ‐ ราคาขายส่งที่ตลาดกรุงเทพฯ 2,975 บาท/ตันมันสด  ‐ ราคาส่งออก 2,800 บาท/ตันมันสด

(13,090 บาท/ตันแป้ง) (12,320 บาท/ตันแป้ง)
เอทานอล
 ‐ ราคาอา้งองิปีพ.ศ. 2551 2,760.82‐3,532.51 บาท/ตันมันสด

(17.28‐22.11 บาท/ลติร)

การเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั

การแปรรูปเป็นมนัเสน้

การกระจายสนิคา้

ตลาดในประเทศ ตลาดตา่งประเทศ

การแปรรูปเป็นมนัอดัเม็ด

การกระจายสนิคา้ การกระจายสนิคา้การกระจายสนิคา้

การแปรรูปเป็นเอทานอลการแปรรูปเป็นแป้งมนัสาํปะหลงั

 
 

รปูที ่4-6 การเพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
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บทท่ี 5 
แนวทางการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจดัการโซ่อปุทานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

 
5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลกู 

 
จากการสํารวจขอ้มูลเกษตรกรพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ทําการเพาะปลูกโดยใชป้ระสบการณ์

เป็นหลกั และเกษตรกรในพืน้ทีเ่ดยีวกนัมกัจะดาํเนินการเพาะปลกูในลกัษณะคลา้ยคลงึกนั และเป็นไปใน
รูปแบบเดมิๆ กล่าวคอื มกีารเตรยีมดนิ ใหปุ้๋ ย ดูแลและกําจดัศตัรูพชื ตามสมควร ซึ่งเกษตรกรบางราย
อาจมกีารดูแลพชืในแปลงไม่เพยีงพอ เพื่อลดตน้ทุนการผลติ จงึส่งผลใหไ้ดป้รมิาณผลผลติตํ่า เกษตรกร
สว่นใหญ่จะปลกูมนัสาํปะหลงัโดยอาศยัน้ําฝนตามธรรมชาตเิท่านัน้ ไมม่กีารใหน้ํ้าเพิม่เตมิ เมือ่ฝนแลง้ ซึง่
สง่ผลต่อประสทิธภิาพการเพาะปลกู  แต่อยา่งไรกต็าม พบวา่มเีกษตรกรจาํนวนหน่ึงทีม่คีวามสนใจเรยีนรู้
เทคโนโลยกีารเพาะปลูกและการเพิม่ผลผลติใหม่ๆ เพิม่เตมิอยู่เสมอ ดงัจะเหน็ได้จากการเขา้ร่วมการ
อบรมทีจ่ดัขึน้โดยองคก์รต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน และนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมมาประยุกตใ์ชใ้น
การผลติมนัสาํปะหลงัในแปลงของตน  ซึง่หากเทคโนโลยกีารเพิม่ผลผลติทีท่ดลองใชป้ระสบผลสาํเรจ็แลว้ 
ก็จะสามารถช่วยผลกัดนัให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงปรบัเปลี่ยนวธิีการผลิตตามได้  ดงันัน้ การ
ส่งเสรมิและใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรอย่างทัว่ถงึจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการเพาะปลูกมนัสําปะหลงั
ของประเทศไทยไดอ้ยา่งดยีิง่  นอกจากน้ี การสง่เสรมิการบนัทกึขอ้มลูและนําขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ในการ
วางแผนการเพาะปลกูกจ็ะชว่ยพฒันาระบบการผลติมนัสาํปะหลงัไดเ้ชน่กนั 

 
วรยุทธ (2549) กล่าววา่ ปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อการเพิม่ปรมิาณผลผลติหวัมนัสาํปะหลงัต่อไร่ คอื 

เกษตรกร ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ แหล่งความรู ้แหล่งของเงนิทุนและปจัจยัการผลติอื่นๆ  วรยุทธ 
(2549) ไดแ้บ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงัมอือาชพี กลุ่ม
เกษตรกรทีจ่ะปลูกมนัสาํปะหลงัเมื่อราคาด ี และเกษตรกรทีป่ลูกมนัสาํปะหลงัเน่ืองจากพืน้ทีด่นิทีม่อียู่มี
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ปลูกอย่างอื่นไม่ไดผ้ล  กลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกจะมปีระสทิธภิาพการเพาะปลูกมนั
สาํปะหลงัสงู สว่นใหญ่สามารถผลติมนัสาํปะหลงัไดม้ากกวา่ 5 ตนัต่อไร ่และบางรายอาจผลติไดม้ากถงึ 8-
10 ตนัต่อไรใ่นบางปี เกษตรกรกลุม่น้ีจะค่อนขา้งมคีวามพรอ้มในดา้นปจัจยัการผลติ และพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ และมกัทําการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงอยู่เสมอ  สําหรับกลุ่ม
เกษตรกรกลุม่ที ่2 จะเริม่ปลกูมนัสาํปะหลงัเมือ่เหน็วา่ราคาในปีนัน้ด ีทาํใหเ้มือ่ถงึเวลาเกบ็เกีย่ว มปีรมิาณ
มนัสาํปะหลงัออกสู่ทอ้งตลาดพรอ้มกนัเป็นจํานวนมาก สง่ผลใหร้าคารบัซื้อตํ่า ตามกลไกของตลาดทีแ่ปร
ผนัตามปริมาณอุปสงค์และปริมาณอุปทาน กลุ่มเกษตรกรกลุ่มน้ีจะขาดความรู้ความชํานาญในการ
เพาะปลกูมนัสาํปะหลงั รวมทัง้เงนิทุน จงึมกัไมอ่ยากลงทุนเพือ่ปรบัปรุงความอุดมสมบรูณ์ของดนิในแปลง 
หรอือื่นๆ เน่ืองจากอาจมกีารเปลีย่นไปลงทุนปลกูพชือื่นในปีถดัไป  สาํหรบัเกษตรกรกลุ่มที ่3 ซึง่ปลกูมนั
สาํปะหลงัในพืน้ทีท่ีด่นิมคีวามอุดมสมบูรณ์ตํ่า มกัจะลงทุนในการผลติมนัสาํปะหลงัแต่เพยีงน้อย ไม่ได้
ดแูลผลติผลในแปลงมากเพยีงพอ เน่ืองจากเหน็วา่อยา่งไรกไ็ดผ้ลผลติตํ่า เน่ืองจากมปีญัหาดา้นความอุดม
สมบูรณ์ของดนิอยูแ่ลว้ และการลงทุนเพิม่ความอุดมสมบูรณ์ของดนิในพืน้ทีน่ัน้จะตอ้งใชเ้วลาและเงนิทุน
ค่อนขา้งสูง ทําใหเ้กษตรกรกลุ่มน้ีผลติมนัสําปะหลงัไดป้รมิาณผลผลติต่อไร่ตํ่า  การที่จะพฒันาเพิม่
ปรมิาณผลผลติหวัมนัสําปะหลงัต่อไร่นัน้ การให้ความรูใ้นการปลูกมนัสําปะหลงัที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
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จดัเป็นสิง่สาํคญั เน่ืองจากเกษตรกรมกัจะปฏบิตัติามคําแนะนําของเพื่อนบา้นหรอืญาต ิโดยมไิดค้ํานึงถงึ
ความเหมาะสมและความแตกต่างของพืน้ทีเ่พาะปลกู เช่น ความเหมาะสมของพนัธุต่์อพืน้ทีเ่พาะปลกูและ
สภาพดนิ การใสปุ่๋ ยทีถู่กตอ้ง ทัง้ชนิด ปรมิาณ และระยะเวลาการใหปุ้๋ ยทีเ่หมาะสม ฯลฯ  สาํหรบัในดา้น
แหลง่เงนิทุน เกษตรกรสว่นใหญ่จะขาดแคลนทุนทรพัย ์ตอ้งกูเ้งนิจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรอืชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ และบางรายอาจตอ้งกู้เงนิจากแหล่งเงนิทุนนอกระบบอกี
ดว้ย  ในการสนับสนุนใหค้วามช่วยเหลอื และการใหค้วามรู ้ควรคํานึงถงึความแตกต่างของเกษตรกรทัง้
สามกลุม่น้ีดว้ย 

 
จากการสาํรวจเอกสารวชิาการต่างๆ สามารถสรุปแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะปลกู

มนัสาํปะหลงัไดด้งัน้ี 
 

5.1.1 พนัธุ ์
 

ประเทศไทยมกีารพฒันาปรบัปรุงพนัธุ์มนัสําปะหลงัอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้
เกษตรกรหนัมาปลูกมนัสําปะหลงัพนัธุ์ดมีากขึ้น แต่ในการเพาะปลูกนัน้ จะต้องมกีารคดัเลอืกพนัธุ์ให้
เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกด้วย ซึ่งเกษตรกรต้องทดลองปลูกพันธุ์ต่างๆ เอง โดยอาจใช้ข้อมูลที่
นักวชิาการและหน่วยงานต่างๆ แนะนําประกอบ  และเมื่อต้องการปลูกพนัธุ์ใหม่ๆ ให้ทดลองปลูกใน
ปรมิาณไม่มากก่อน แล้วจงึขยายพื้นที่เมื่อเหน็ผล เน่ืองจากพนัธุ์มนัสําปะหลงัใหม่ๆ อาจเหมาะสมกบั
พืน้ทีป่ลกูเฉพาะบางพืน้ทีเ่ท่านัน้ (วรยุทธ, 2549; วจิารณ์, 2550; โอภาษ, 2551)  สาํหรบัการคดัเลอืก
พนัธุม์นัสาํปะหลงัใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีเ่พาะปลกูนัน้ โอภาษ (2551) แนะนําวา่ พนัธุท์ีเ่หมาะกบัดนิร่วน
เหนียว ไดแ้ก่ พนัธุร์ะยอง 72 และระยอง 5  พนัธุท์ีเ่หมาะกบัดนิร่วนทราย ไดแ้ก่ พนัธุเ์กษตรศาสตร ์50, 
หว้ยบง 60, ระยอง 90 และระยอง 9 เน่ืองจากทัง้ 4 พนัธุ์น้ี เมื่อนําไปปลูกในดนิร่วนเหนียว จะ
เจรญิเตบิโตในสว่นของลาํตน้เหนือดนิมากกวา่สว่นหวั พนัธุร์ะยอง 7 จะปลกูไดด้ทีัง้ในดนิร่วนเหนียวและ
ดนิร่วนทรายที่มคีวามชื้นของดนิดตีลอดช่วงของการเจรญิเตบิโต แต่ไม่เหมาะกบัสภาพดนิที่แห้งแล้ง  
โดยทัว่ไป พนัธุเ์กษตรศาสตร ์50 และพนัธุร์ะยอง 5 จะเป็นพนัธุท์ีใ่หผ้ลผลติสงูในเกอืบทุกสภาพแวดลอ้ม 

 
นอกจากน้ี คณะวจิยัจากศนูยบ์รกิารวชิาการดา้นพชืและปจัจยัการผลติ (ศบ.ป.) ศนูยส์ารสนเทศ 

และศูนยว์จิยัพชืไร่ ในเขตพืน้ทีต่่างๆ (สุกจิ และคณะ, 2551) ไดท้าํการศกึษาและจดัทําแผนทีเ่ทคโนโลยี
การผลติมนัสาํปะหลงัเฉพาะพืน้ทีข่ ึน้ โดยนําเทคโนโลยดีา้น Geographic Informaition System (GIS) มา
ใชส้รา้งเครื่องมอืสนับสนุนการตดัสนิใจเลอืกใชพ้นัธุใ์หเ้หมาะสมกบัพืน้ที ่โดยพจิารณาถงึการตอบสนอง
ต่อพนัธุ์ ชุดดนิ สภาพภูมอิากาศ ปรมิาณน้ําฝน และฤดูปลูกในพืน้ทีต่่างๆ ในระดบัตําบลทัว่ประเทศ ซึ่ง
ขอ้มลูดงักล่าวสามารถตรวจสอบไดผ้่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของศูนยส์ารสนเทศ กรมวชิาการเกษตร  และ
ในอนาคต คณะวิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์การใช้ปุ๋ ยให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกต่อไป (สุกิจ, 2551 
อา้งถงึโดย วรรณภา และคณะ, 2551) 
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5.1.2 วิธีการเพาะปลกูท่ีถกูต้อง 
 

เกษตรกรจะต้องมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมและสภาพดนิในพื้นที่ปลูก รวมถึงการ
ปฏบิตัดิูแลมนัสําปะหลงัในแปลงปลูกอย่างถูกต้อง เช่น การคดัเลอืกใชท้่อนพนัธุ์ที่สมบูรณ์ ฤดูกาลและ
ระยะเวลาการปลูกที่เหมาะสม การใส่ปุ๋ ย การกําจดัวชัพชื และการปรบัปรุงสภาพดนิ (วจิารณ์, 2550)  
วธิกีารปฏบิตัใินการเพาะปลกูและดแูลมนัสาํปะหลงัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
(1) การปรบัปรุงบาํรุงดนิ 
 

ปิยะ (2546) กลา่ววา่ การเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัโดยไมม่กีารวางแผนและการจดัการดนิที่
ดจีะทาํใหด้นิในแปลงมนัสาํปะหลงัเสือ่มโทรมได ้เช่น การปลกูมนัสาํปะหลงัเพยีงอยา่งเดยีวตดิต่อกนัเป็น
ระยะเวลานานโดยไมม่กีารปลกูพชืหมุนเวยีนและไม่มกีารปรบัปรุงดนิ การปลูกมนัสาํปะหลงัโดยมกีารใช้
ปุ๋ ยอนิทรยี์หรอืปุ๋ ยเคมเีพยีงอย่างเดยีว หรอืใช้ปุ๋ ยในปรมิาณที่น้อยเกินไป ไม่เพยีงพอต่อปรมิาณธาตุ
อาหารทีพ่ชืดดูออกไปจากดนิ ไมม่กีารควบคุมการสญูเสยีเน้ือดนิทีม่คีุณภาพและน้ําในดนิ หรอืควบคุมได้
ไม่ดพีอ ทําใหเ้กดิการชะลา้งพงัทลายของดนิ เป็นตน้  ปิยะ (2546) แนะนําว่า เกษตรกรควรใชปุ้๋ ยชนิด
ต่างๆ ทัง้ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี ์รว่มกบัสารปรบัปรุงดนิต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพือ่ปรบัปรุงและบาํรุงดนิให้
มสีมบตัทิัง้ทางกายภาพและความอุดมสมบรูณ์ของดนิดขีึน้พรอ้มๆ กนัอยา่งยัง่ยนื 

 
การเพิ่มอินทรียวตัถุให้แก่ดินที่ปลูกมนัสําปะหลังควรถือปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อให้ดินมี

คุณภาพด ีสามารถอุม้น้ําไดด้ ีเชน่ การใชปุ้๋ ยพชืสดโดยปลกูและไถกลบพชื เชน่ ถัว่พรา้ และปอเทอืง การ
ใชปุ้๋ ยคอก เช่น มลูไก่ มลูววั และการใชปุ้๋ ยหมกั จะช่วยปรบัโครงสรา้งดนิและช่วยใหต้น้มนัสาํปะหลงัดูด
ซมึปุ๋ ยเคมไีปใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  สาํหรบัพืน้ทีล่าดเอยีง ควรป้องกนัการสญูเสยีธาตุอาหารโดยการ
ยกรอ่งและปลกูหญา้แฝกขวางแนวลาดเอยีง (กรมวชิาการเกษตร, 2545; วจิารณ์, 2550)  เมือ่ผลผลติมนั
สาํปะหลงัลดลงตํ่ากว่า 3 ตนัต่อไร่ ควรเพิม่อนิทรยีวตัถุในดนิ โดยการไถระเบดิดนิดานดว้ยเครื่องจกัร 
หรอืปลกูหญา้แฝกบนพืน้ทีป่ลกูมนัสาํปะหลงัประมาณ 1-2 ปี เน่ืองจากหญา้แฝกมรีะบบรากลกึถงึ 3 เมตร 
สามารถทาํลายชัน้ดนิดานได ้และยงัช่วยเพิม่อนิทรยีวตัถุใหก้บัดนิดว้ย (โอภาษ, 2551)  นอกจากน้ี 
เกษตรกรอาจทําการเก็บตวัอย่างดนิในแต่ละแปลงเพื่อส่งไปวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่า
อนิทรยีวตัถุ ธาตุอาหาร และค่านําไฟฟ้า แลว้ใหผู้เ้ชีย่วชาญเรื่องดนิและปุ๋ ยแปลผลค่าวเิคราะหด์นิ และ
แนะนําสตูรปุ๋ ยทีค่วรจะใช ้รวมถงึแนะนําถงึความจาํเป็นในการใหจุ้ลธาตุเสรมิ ซึง่การวเิคราะหด์นิน้ีจะเพิม่
ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่เกษตรกร ดงันัน้ ทางหน่วยงานต่างๆ เช่น มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแห่งประเทศ
ไทย สมาคมแป้งมนัสําปะหลงัไทย สมาคมหรอืโรงงานที่เกี่ยวขอ้ง ควรจะมกีารใหค้วามช่วยเหลอื เช่น 
จดัตัง้กองทุนเพือ่ชว่ยเหลอืสนบัสนุน เป็นตน้ (วรยทุธ, 2549) 

 
(2) การเลอืกฤดปูลกูใหเ้หมาะสม  

 
โอภาษ (2551) แนะนําใหจ้ดัการการปลกูเพือ่ใหม้นัสาํปะหลงัไดร้บัน้ําฝนมากทีสุ่ดในช่วง

อายุ 3-12 เดอืน  การปลกูในช่วงฤดรูอ้น (กุมภาพนัธ-์มนีาคม) จะใหผ้ลผลติสงูทีสุ่ด และการปลกูในช่วง
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ตน้ฤดูฝน (เมษายน-พฤษภาคม) และปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจกิายน) จะใหผ้ลผลติลดตํ่าลงมา ตาม 
ลาํดบั  การปลูกในช่วงฤดูรอ้นและปลายฤดูฝนมขีอ้จํากดั เน่ืองจากปรมิาณน้ําฝนค่อนขา้งน้อย ส่งผลต่อ
การงอกของทอ่นพนัธุ ์

 
(3) การเตรยีมดนิ 

 
ควรไถดนิใหล้กึและพรวนใหม้คีวามรว่นซุย เพือ่กําจดัวชัพชื และทาํใหด้นิเกบ็กกัความชืน้

ไวไ้ด ้(วจิารณ์, 2550)  โดยทัว่ไป ในการไถครัง้แรก ควรไถดะใหล้กึทีสุ่ดดว้ยผาล 3 ขณะทีด่นิมคีวามชืน้
พอเหมาะ จะช่วยเพิม่ความสามารถในการเกบ็กกัความชืน้ของดนิใหม้ากขึน้ และช่วยใหม้นัสาํปะหลงัลง
หวัไดง้่ายขึน้  จากนัน้ ทิง้ไวป้ระมาณ 7-10 วนัเพื่อตากหน้าดนิใหว้ชัพชืแหง้ตาย แลว้จงึไถแปรดว้ยผาล 
7 หากดนิในพืน้ทีเ่ป็นดนิร่วนเหนียว (กรมวชิาการเกษตร, 2545; โอภาษ, 2551)  หรอือยา่งน้อย ไมค่วร
เวน้การไถดะดว้ยผาล 3 เกนิ 3-5 ปี (วรยทุธ, 2549) 

 
(4) การคดัเลอืกตน้พนัธุท์ีส่มบรูณ์และปลกูอยา่งถูกตอ้ง 
 

ควรใชต้น้พนัธุท์ีส่มบรูณ์ ปราศจากโรคและการทาํลายของศตัรพูชื ทีม่อีายุประมาณ 8-12 
เดอืน ไมค่วรเกบ็ตน้พนัธุไ์วน้านเกนิ 15 วนั แต่ถา้จาํเป็น ควรเกบ็ตน้พนัธุร์วมเป็นกอง วางตัง้ไวใ้นแปลง
ใหโ้คนตน้สมัผสัดนิ จะชว่ยเพิม่อายกุารเกบ็ของตน้พนัธุ ์ควรตดัทอ่นพนัธุย์าวประมาณ 20 เซนตเิมตร ให้
มีจํานวนตาไม่น้อยกว่า 5 ตา ปลูกตัง้ตรงหรือเฉียงเล็กน้อย โดยปกัให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 
(ครึง่หน่ึงของความยาวท่อน) (กรมวชิาการเกษตร, 2545; วจิารณ์, 2550)  ไมค่วรใชเ้ทคนิคเฉือนตาขา้ง
ของท่อนพนัธุเ์พือ่ใหเ้กดิหวัเพิม่ เพราะยงัไม่มหีลกัฐานมากพอว่าจะช่วยเพิม่ผลผลติไดจ้รงิ ดงัทีไ่ดม้กีาร
กลา่วอา้งไว ้ ซึง่ตามหลกัแลว้ รากฝอยทีเ่กดิจากรอยแผลทีโ่คนท่อนพนัธุจ์ะพฒันาเป็นหวัสะสมอาหารได้
ดกีวา่รากฝอยทีเ่กดิจากรอยแผลทีต่า (โอภาษ, 2551 และ สมศกัดิ,์ 2551 อา้งถงึโดย วรรณภา และคณะ, 
2551) 

 
(5) การจดัระยะปลกูทีเ่หมาะสม 

 
ในดนิที่มคีวามอุดมสมบูรณ์สูง ควรใชร้ะยะปลูกใหห้่าง แต่ถ้าดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ตํ่า 

ควรใชร้ะยะปลูกทีถ่ีข่ ึน้ เพือ่ใหม้นัสาํปะหลงัคลุมพืน้ทีไ่ดเ้รว็และลดปญัหาวชัพชื  การปลกูระยะถี่จะทาํให้
จํานวนหวัต่อไร่เพิม่มากขึน้ แต่ขนาดหวัจะเลก็ลง ซึ่งผลผลติทีไ่ดอ้าจไม่จําเป็นตอ้งสูงเสมอไป (วจิารณ์, 
2546)  นอกจากน้ี จะตอ้งคํานึงถงึทรงตน้ของพนัธุ์มนัสําปะหลงัทีใ่ชด้ว้ย เช่น พนัธุร์ะยอง 5 ควรมี
ระยะห่างระหว่างตน้ไม่น้อยกว่า 80 เซนตเิมตร สาํหรบัพนัธุร์ะยอง 72, ระยอง 90 และเกษตรศาสตร ์50 
ควรมรีะยะห่างระหว่างตน้ประมาณ 100 เซนตเิมตร (วรยุทธ, 2549)  วธิกีารดูแลรกัษามนัสําปะหลงัใน
แปลงและวธิกีารเก็บเกี่ยวที่จะใช้ ก็ส่งผลต่อระยะปลูกที่เหมาะสมเช่นกนั (วจิารณ์, 2550) ซึ่งหากใช้
แรงงานคนในการดแูลและเกบ็เกีย่ว อาจไมจ่าํเป็นตอ้งเวน้ระยะปลกูมากนกั 

 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

 152

(6) การใหปุ้๋ ย 
 
นอกเหนือจากการไถกลบเศษซากมนัสาํปะหลงั การใชปุ้๋ ยพชืสด และการโรยมลูไก่รองพืน้

แปลงปลูก (อตัรา 1 ตนัต่อไร่ทุกปีหรอืทุก 2 ปี) ในขัน้ตอนการเตรยีมพืน้ทีป่ลูกแลว้ ควรมกีารใหปุ้๋ ยเพิม่
แก่มนัสาํปะหลงัดว้ย  โอภาษ (2551) แนะนําใหเ้ลอืกใชปุ้๋ ยอตัราส่วน 2:1:2 เช่น ปุ๋ ยเคมสีตูร 15-7-18 
หรอื 15-15-15 ในอตัรา 50 กโิลกรมัต่อไร ่ แนะนําใหใ้สปุ่๋ ยครัง้เดยีว เมือ่มนัสาํปะหลงัอายไุด ้1 เดอืนหลงั
ปลกู หรอืไมเ่กนิ 3 เดอืนหลงัปลกู เพราะเป็นช่วงทีม่นัสาํปะหลงัตอ้งการธาตุอาหารพชืมาก (ปิยะ, 2546) 
โดยตอ้งใส่ปุ๋ ยเคมขีณะทีด่นิมคีวามชื้นและตอ้งไถกลบดว้ย หากดนิมธีาตุอาหารอย่างเพยีงพอแลว้ ไม่
จาํเป็นตอ้งใสปุ่๋ ยเคมอีกีกไ็ด ้

 
ปิยะ (2546) กลา่ววา่ ปุ๋ ยอนิทรยีใ์นรปูมลูสตัวห์รอืปุ๋ ยคอกนัน้ ใหผ้ลเด่นชดัในการปรบัปรุง

ดนิใหด้ขี ึน้และมผีลต่อการเพิม่ผลผลติมนัสาํปะหลงัดว้ย ปุ๋ ยมลูสตัวท์ีนิ่ยมใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ ปุ๋ ยมลูววั มลู
ควาย มลูไก่ และมลูเป็ด แต่ปุ๋ ยมลูไก่จะมธีาตุอาหารหลกั คอื ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรสั (P) และโปแทส 
เซยีม (K) มากทีสุ่ด อกีทัง้ยงัมธีาตุอาหารรอง คอื แคลเซยีม (Ca) แมกนีเซยีม (Mg) และกํามะถนั (S) 
และธาตุอาหารเสรมิ คอื เหลก็ (Fe) แมงกานีส (Mn) สงักะส ี(Zn) ทองแดง (Cu) โมลบิดนิัม (Mo) โบรอน 
(B) และคลอรนี (Cl) ครบทุกชนิด นอกจากน้ี ปุ๋ ยมลูไก่ยงัชว่ยปรบัปรุงโครงสรา้งของดนิใหด้ขีึน้ดว้ย  หาก
เกษตรกรใชปุ้๋ ยอนิทรยีท์ีม่ธีาตุอาหารหลกัตํ่า ควรใชใ้นปรมิาณทีน้่อย แลว้เสรมิปรมิาณธาตุอาหารหลกั
โดยการใสปุ่๋ ยเคม ีซึง่ปุ๋ ยทัง้สองชนิดจะชว่ยเกือ้กลูสง่เสรมิประสทิธภิาพซึง่กนัและกนั ทาํใหเ้กดิผลดยีิง่ขึน้  
สาํหรบัปุ๋ ยหมกั พบว่า มปีรมิาณธาตุตํ่ากว่าปุ๋ ยมลูสตัวม์าก แต่ถา้ใชใ้นปรมิาณมาก (เช่น ปุ๋ ยหมกัทีห่มกั
จากเปลือกมนัสําปะหลงั อันเป็นผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมนัสําปะหลงั) พบว่าจะให้ผลดีต่อการ
ปรบัปรุงและบาํรุงดนิ แต่อยา่งไรกต็าม ควรใชปุ้๋ ยหมกัรว่มกบัปุ๋ ยเคมใีนสดัสว่นทีเ่หมาะสมจะใหผ้ลดกีวา่ 

 
สําหรบัปุ๋ ยพชืสด ควรใช้พชืที่เตบิโตไดเ้รว็ มศีตัรูพชืน้อย ทนแล้ง และต้านทานต่อการ

ทาํลายโรคและแมลงไดด้ ีเชน่ พชืตระกลูถัว่ จะชว่ยบาํรุงรกัษาระดบัความอุดมสมบรูณ์ของดนิในดา้นธาตุ
อาหารพชืและปรมิาณอนิทรยีวตัถุในดนิใหส้งูอยูเ่สมอ  ในบางกรณี การใชปุ้๋ ยพชืสดจะมคีวามสะดวกกวา่
และเสยีค่าใชจ้่ายน้อยกว่าการใชปุ้๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกั ทัง้น้ีเพราะใชเ้มลด็พชืปุ๋ ยสดจํานวนไม่มากในการ
ปลกู โดยหวา่นลงบนพืน้ทีท่ีจ่ะมกีารปลกูมนัสาํปะหลงัในภายหลงั แลว้ปล่อยใหพ้ชืปุ๋ ยสดเจรญิเตบิโตเอง 
ก่อนไถกลบลงดนิ (ปิยะ, 2546)  แต่จากการสมัภาษณ์เกษตรกร พบวา่เกษตรกรผูป้ลกูมนัสาํปะหลงัจะไม่
นิยมใชปุ้๋ ยพชืสดนกั เน่ืองจากตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการไถกลบ 

 
สาํหรบัการใชปุ้๋ ยเคม ีจะใหผ้ลชดัและรวดเรว็ โดยเฉพาะในดนิทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ตํ่า ซึง่

ผลจากการวจิยัพบว่า มนัสําปะหลงัมกัจะตอบสนองต่อการใส่ธาตุปุ๋ ยไนโตรเจน (N) มากกว่าธาตุปุ๋ ย 
ฟอสฟอรสั (P) และโปแทสเซยีม (K) และการใสปุ่๋ ยฟอสฟอรสัในปรมิาณมากตดิต่อกนันานๆ อาจทาํให้
มนัสําปะหลงัที่ปลูกมปีญัหาขาดแคลนธาตุสงักะสไีด ้ดงันัน้ในการเลอืกใชปุ้๋ ยเคม ีจะต้องพจิารณาชนิด
ธาตุอาหารในปุ๋ ย และพจิารณาถงึปฏกิริยิาสมัพนัธท์ีจ่ะทําใหเ้กดิผลกระทบระหว่างธาตุอาหารชนิดต่างๆ 
ในปุ๋ ยเคม ีและทีม่อียูเ่ดมิในดนิดว้ย  นอกจากน้ี ปิยะ (2546) แนะนําวา่ การผสมปุ๋ ยใชเ้องจะมตีน้ทุนตํ่า
กวา่การใชปุ้๋ ยสาํเรจ็รปู อกีทัง้ยงัสามารถผสมสตูรไดเ้หมาะสมกบัสภาพดนิไดม้ากกวา่ และใชแ้รงงานหรอื
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เสยีค่าใชจ้่ายในการใส่ปุ๋ ยน้อยกว่า แต่มขีอ้เสยีคอื เกษตรกรตอ้งคํานวณสูตรปุ๋ ยที่จะนํามาผสมไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง และก่อนการใสทุ่กครัง้ตอ้งเสยีเวลาและแรงงานในการผสมปุ๋ ย 

 
(7) การใหน้ํ้า 

 
การใหน้ํ้าอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิม่ปรมิาณผลผลติต่อไร่ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฤดแูลง้ 

หรอืในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาน เน่ืองจากหากมนัสําปะหลงัขาดน้ําจะหยุดการเจรญิเติบโตและการสะสม
อาหารในหวั  และจากการศกึษาของอจัฉรา ลิม่ศลิา นักวชิาการเกษตร ศูนยว์จิยัพชืไร่ระยอง (วรรณภา 
และคณะ, 2551) พบวา่ การใหน้ํ้านัน้ นอกจากจะช่วยเพิม่ปรมิาณผลผลติแลว้ ยงัทาํใหเ้ปอรเ์ซน็ตแ์ป้งใน
หวัมนัเพิม่ขึน้ดว้ย แต่ทัง้น้ีอาจขึน้อยู่กบัปจัจยัเรื่องคุณสมบตัขิองดนิ พนัธุ์ และการจดัการของเกษตรกร
ดว้ย  การใหน้ํ้าในหน้าแลง้อาจใหเ้พยีงเดอืนละครัง้ หรอืแลว้แต่สภาพความแหง้แลง้ในเขตพืน้ทีน่ัน้ๆ (โอ
ภาษ, 2551)  ในเขตพืน้ทีเ่พาะปลกูมนัสาํปะหลงัทีอ่ยูใ่กลแ้หลง่น้ํา อาจตดิตัง้ระบบน้ําหยดหรอืแบบหวัฉีด 
ซึ่งจะทําใหป้ระหยดัน้ําไดม้าก ต้นทุนในการวางระบบจะมคี่าประมาณ 7,000-10,000 บาทต่อไร่ และมี
อายุการใชง้านนานถงึ 4-5 ปี (วจิารณ์, 2550)  นอกจากน้ี ภาครฐัควรช่วยส่งเสรมิการเขา้ถงึแหล่งน้ําให้
ทัว่ถงึในทุกพืน้ทีก่ารเกษตร ทัง้ดา้นการกกัเกบ็น้ําและการนําน้ํามาใชใ้นแปลงเพาะปลูก ไม่วา่จะโดยการ
ขุดเจาะแหล่งน้ําบาดาล การสรา้งบ่อน้ํา หรอืการพฒันาระบบชลประทาน เพื่อพฒันาประสทิธภิาพการ
ผลติผลติผลทางการเกษตรของประเทศ 

 
(8) การกาํจดัวชัพชื 

 
การกําจดัวชัพชืควรดําเนินการอย่างถูกตอ้งและทนัเวลา (วจิารณ์, 2546)  ในช่วง 1-4 

เดอืนแรกหลงัปลูก ควรดูแลใหม้วีชัพชืน้อยทีสุ่ด โดยการใชจ้อบถาก รถไถเดนิตาม หรอืใชส้ารควบคุม
และกําจดัวชัพชื  จาํนวนครัง้ทีต่อ้งกําจดัวชัพชืจะไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัปรมิาณวชัพชืในแปลง (วจิารณ์, 
2550)  นอกจากน้ี ไม่ควรใชไ้กลโฟเสทในขณะทีม่นัสําปะหลงัยงัตน้เลก็อยู่ เพราะจะทําใหช้ะงกัการ
เจรญิเตบิโตได ้(โอภาษ, 2551) 

 
(9) การขดุเกบ็เกีย่วในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม 

 
การเกบ็เกีย่วผลผลติสามารถทําไดต้ัง้แต่มนัสาํปะหลงัอายุได ้8 เดอืน (โดยเฉพาะในพนัธุ์

ระยอง 60 ซึง่เป็นพนัธุท์ีม่อีายเุกบ็เกีย่วสัน้) แต่อายุเกบ็เกีย่วทีเ่หมาะสมทีสุ่ด คอื 12 เดอืนหลงัปลกู  การ
ยดือายุการเก็บเกี่ยวให้มากกว่า 12 เดอืน จะให้ผลผลติหวัมนัสําปะหลงัสดเพิม่ขึ้น ขึ้นอยู่กบัปรมิาณ
น้ําฝนทีไ่ดร้บั แต่หวัมนัจะมเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งตํ่าลง และมปีรมิาณเยือ่ใยมาก ไมเ่หมาะสมต่อการผลติแป้งมนั
สาํปะหลงั  ไมค่วรใหม้นัสาํปะหลงัมอีายุเกนิ 18 เดอืน  ในการเกบ็เกีย่วผลผลติ ไม่ควรเกบ็เกีย่วในช่วงที่
มฝีนชุก เน่ืองจากมนัสาํปะหลงัจะมเีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งตํ่า และควรปล่อยใหใ้บและยอดมนัสาํปะหลงัคลุมดนิ 
และไถกลบเพือ่บาํรุงดนิต่อไป (กรมวชิาการเกษตร, 2545; วจิารณ์, 2550) 
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(10) การใชเ้ครือ่งทุน่แรงในการเพาะปลกูและเกบ็เกีย่ว 
 
การใช้เครื่องทุ่นแรงในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เพาะปลกูไดเ้ป็นอยา่งมาก สามารถลดปญัหาการขาดแคลนแรงงานได ้ ซึง่ภาครฐัควรเขา้มาช่วยเหลอืใน
ดา้นการเงนิสาํหรบัจดัหาเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการเกษตร และพจิารณาหาแนวทางการจดัตัง้ศนูยเ์พือ่
การใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ร่วมกนัภายในหมูบ่า้น (Village equipment pool center) ใหแ้ก่เกษตรกร  
นอกจากน้ี ควรส่งเสรมิการวจิยัเพื่อการออกแบบเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะเครื่อง
ทุน่แรงในการเพาะปลกูและเกบ็เกีย่วทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและมอีตัราการสญูเสยีตํ่าดว้ย 

 
5.1.3 ปริมาณแป้งในมนัสาํปะหลงั 

 
เจรญิศกัดิ ์(2549) กล่าวว่า ปรมิาณแป้งในหวัมนัสําปะหลงัจะมากหรอืน้อย จะขึน้กบัพนัธุ์มนั

สาํปะหลงั ฤดกูาลเกบ็เกีย่ว ดนิและปุ๋ ย และวธิกีารปฏบิตัใินการเกบ็เกีย่ว  ในปจัจุบนั พนัธุม์นัสาํปะหลงั
ใหม่ๆ จะถูกพฒันาให้สามารถสะสมแป้งในหวัได้เพิม่มากขึ้น มากกว่าพนัธุ์พื้นเมอืง (ระยอง 1)  จาก
รายงานการศกึษาพบวา่ เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัจะเพิม่ขึน้ตามอายุจนกระทัง่ 6 เดอืนหลงัปลกู 
แต่หลงัจากนัน้ การขึ้นลงของเปอร์เซ็นต์แป้งจะขึ้นอยู่กบัฤดูกาลเก็บเกี่ยวมากกว่า (วจิารณ์, 2546)  
โดยทัว่ไป การเกบ็เกีย่วในช่วงฤดูแลง้จะไดป้รมิาณแป้งมากกว่าในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงอากาศเยน็
ในเดอืนพฤศจกิายนถงึกุมภาพนัธ ์จะมปีรมิาณแป้งในหวัสงูกวา่การเกบ็เกีย่วในช่วงเวลาอื่น  สาํหรบัการ
ใส่ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี์ จะช่วยให้หวัมนัสําปะหลงัมขีนาดใหญ่ขึ้น ชุ่มฉ่ําขึ้น ผลผลติที่ได้เพิม่ขึ้น แต่
ปรมิาณแป้งในหวัจะลดลง 1-2% แต่โดยรวม ผลผลติแป้งทีไ่ดต่้อพืน้ทีจ่ะเพิม่มากขึน้ เพราะผลผลติสงูขึน้
แต่เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งลดลงเพยีงเลก็น้อย  วธิกีารปฏบิตัใินการเกบ็เกีย่วทีไ่มถู่กตอ้งจะทาํใหป้รมิาณแป้งใน
หวัมนัสําปะหลงัลดลง เช่น หลงัจากตดัต้นก่อนการเก็บเกี่ยวแล้ว ควรรีบขุดหวัมนัสําปะหลงัไปขาย
โรงงานทนัท ีเพราะหากทิ้งหวัมนัสําปะหลงัไวใ้นแปลงแลว้ จะทําใหป้รมิาณแป้งในหวัลดลงเรื่อยๆ และ
ตอ้งใชอ้ยา่งน้อยอกี 75 วนั ทีจ่ะใหป้รมิาณแป้งในหวัค่อยๆ สะสมเพิม่ขึน้  และเมือ่ขดุหวัมนัสาํปะหลงัขึน้
จากดินแล้ว ควรรีบส่งเข้าโรงงานทันที เพราะปริมาณแป้งในหัวจะลดลง จากการที่เซลล์ในหัวมัน
สาํปะหลงัใชแ้ป้งในการหายใจ อกีทัง้จุลนิทรยีจ์ากภายนอกจะทาํลายใหห้วัเน่าเสยีได ้(เจรญิศกัดิ,์ 2549)  
นอกจากน้ี การใหน้ํ้าทีเ่หมาะสมยงัสง่ผลต่อการเพิม่ปรมิาณแป้งในหวัมนัดว้ย (อจัฉรา, 2551 อา้งถงึโดย 
วรรณภา และคณะ, 2551) 

 
5.1.4 วิธีการเพ่ิมปริมาณผลผลิตมนัสาํปะหลงัอ่ืนๆ 

 
นอกจากที่ไดก้ล่าวมาแลว้ ยงัมนีักวชิาการและเกษตรกรอกีจํานวนมากที่ไดแ้นะนําวธิกีารเพิม่

ปรมิาณผลผลติมนัสําปะหลงัไว้ เช่น การแช่ท่อนพนัธุ์มนัสําปะหลงัในน้ําสกดัมูลสุกรก่อนปลูก 1 คืน 
รวมทัง้ฉีดพน่น้ําสกดัมลูสกุรอยา่งสมํ่าเสมอ (อุทยั, 2551 อา้งถงึใน หนังสอืพมิพ ์คม ชดั ลกึ, 2552)  การ
ใหปุ้๋ ยทางใบ ซึง่จดัเป็นวธิกีารใหปุ้๋ ยทีม่ปีระสทิธภิาพสงู เน่ืองจากธาตุอาหารจะซมึผา่นเขา้ไปในใบ ทาํให้
พชืสามารถนําไปใชไ้ดท้นัท ี(อศัจรรย์ และ เรณู, 2550)  การเพิม่ผลผลติมนัสําปะหลงัโดยการเตมิ
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แคลเซยีมซึง่เป็นธาตุอาหารรองทีจ่ําเป็นต่อการสรา้งตน้ ในรปูของหนิฝุน่หรอืหนิปนูบด (อศัจรรย,์ 2551 
อา้งถงึโดย วรรณภา และคณะ, 2551)  แต่ทัง้น้ี หลายๆ วธิกีารทีไ่ดม้กีารนําเสนอไวน้ัน้ อาจไมไ่ดม้กีาร
วางแผนการทดลองตามกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละใชห้ลกัการทางสถติมิาสนับสนุนอยา่งเพยีงพอ 
สง่ผลต่อความน่าเชื่อถอืของวธิกีารนัน้ๆ เช่น การเฉือนตาขา้งของท่อนพนัธุเ์พือ่ใหเ้กดิหวัเพิม่ การใชปุ้๋ ย
ชวีภาพจากจุลนิทรยี ์12 ตระกลู และการใชฮ้อรโ์มนเรง่การเกดิราก เป็นตน้ ดงันัน้ หากเกษตรกรตอ้งการ
ทีจ่ะทดลองปฏบิตัติามวธิกีารเหล่าน้ี ควรทดลองปลกูในปรมิาณไม่มากแลว้เปรยีบเทยีบผลกบัแปลงอื่นที่
ปลกูตามปกตกิ่อน เพือ่ลดความเสีย่งในการลงทุน 

 
5.1.5 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบดัง้เดิมและแบบวิถีชีวภาพ 

 
ในส่วนน้ี คณะวจิยัไดศ้กึษาการลงทุนเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัแบบวถิชีวีภาพ (การใชปุ้๋ ยชวีภาพ

จากจุลนิทรยี ์12 ตระกลู) ตามผลงานวจิยัของนางสาวปิยดา บุญสถติทรพัย ์และนายสมคดิ กจิวถิ ีซึง่เป็น
แนวทางการเพิม่ผลผลติมนัสาํปะหลงัอกีแนวทางหน่ึงทีม่ผีูใ้หค้วามสนใจกนัมาก  แต่การลงทุนเพาะปลูก
ตามแนวทางดงักล่าวจะทําให้เกษตรกรมตี้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาก และยงัไม่สามารถรบัรองได้ว่า
เกษตรกรจะไดผ้ลผลติสงูขึน้มากตามทีไ่ดค้าดการณ์ไวห้รอืไม่ เน่ืองจากคณะนักวจิยัเจา้ของผลงานมไิด้
นําเสนอผลงานวจิยัในเชงิวทิยาศาสตร ์หรอืมกีารตพีมิพผ์ลงานวจิยัในวารสารวชิาการใดๆ  ซึง่ในประเดน็
น้ี ทําใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญไดแ้สดงความคดิเหน็ขดัแยง้ต่อแนวทางการปลูกน้ีไว ้เช่น โอภาษ (2551) เป็นตน้  
ในการศกึษาน้ี คณะวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบตน้ทุนการผลติระหวา่งวธิเีพาะปลกูตามวถิี
ชวีภาพดงักล่าว และวธิกีารเพาะปลูกแบบดัง้เดมิ โดยศกึษาวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน (Break-even analysis) 
ในการลงทุนผลติมนัสําปะหลงัแบบวถิชีวีภาพ เปรยีบเทยีบกบัแบบดัง้เดมิ ภายใตส้ถานการณ์ความไม่
แน่นอนต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรก่อนการลงทุนปลูก  ทัง้น้ี คณะวิจยัมิได้มี
จุดมุ่งหมายทีจ่ะสนับสนุนใหเ้กษตรกรลงทุนเพาะปลูกมนัสําปะหลงัตามวถิชีวีภาพ หรอืยนืยนัว่าวธิกีาร
ปลูกมนัสําปะหลงัดงักล่าวจะสามารถใหผ้ลผลติทีสู่งกว่าวธิกีารปลูกมนัสําปะหลงัแบบดัง้เดมิแต่อย่างใด  
ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่นําเสนอน้ี จะเป็นแนวทางสําหรับนําไปประยุกต์ใช้เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลตอบแทนและความเสีย่งในการลงทุนในวธิกีารเพาะปลกูอื่นๆ ได ้

 
ขอ้มูลที่ใชป้ระกอบการวจิยั เพื่อวเิคราะห์หาจุดคุม้ทุนของการลงทุนปลูกมนัสําปะหลงัแบบวถิี

ชวีภาพน้ี รวบรวมจาก ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เกษตรกร หน่วยงานต่างๆ และเอกชน และขอ้มลูจาก
บทความ รายงาน และเอกสารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้จากเอกสารเผยแพร่ “โครงการ
พฒันาการเพิม่ผลผลติมนัสาํปะหลงัดว้ยวถิชีวีภาพ” ของบรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จาํกดั (2551)  ใน
ที่น้ี คณะวจิยัได้พจิารณาปจัจยัความไม่แน่นอน 2 ปจัจยั คอื ราคาของปจัจยัการผลิตหลกั ซึ่งได้แก่ 
ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยจุลนิทรยี ์และราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดในพืน้ที ่  จากการสอบถามราคาปุ๋ ยเคมจีาก
รา้นคา้ปลกีแห่งหน่ึง พบว่า ปุ๋ ยเคมมีรีาคาขายปลกีประมาณ 600 บาทต่อถุงในปีพ.ศ. 2549  เพิม่เป็น
ประมาณ 680 บาทต่อถุงในปีพ.ศ. 2550 และเพิม่สงูขึน้เป็นประมาณ 1,000 บาทต่อถุงในช่วงตน้ปีพ.ศ. 
2551 (กรณีฐาน)  และในช่วงทีท่าํการศกึษา (ช่วงกลางปีพ.ศ. 2551) พบวา่ ราคาปุ๋ ยเคมยีงัไดเ้พิม่สงูขึน้
เป็นประมาณ 1,200 บาทต่อถุง  คณะวจิยัจงึทดสอบปรบัราคาปุ๋ ยเคมตีามราคาในช่วงต่างๆ และได้
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ทดสอบปรบัราคาเพิม่ 50% จากราคาในกรณีฐานดว้ย  ตารางที ่5-1 แสดงขอ้สมมตขิองราคาปุ๋ ยเคมแีละ
ระดบัการเปลีย่นแปลงของราคาเมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณีฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหน้ี์  นอกจากน้ี คณะวจิยั
ไดส้มมตใิหร้าคาปุ๋ ยจุลนิทรยีม์รีะดบัการเปลีย่นแปลงของราคาไปในทศิทางเดยีวกนักบัราคาปุ๋ ยเคม ีตาม
ขอ้สมมตวิ่า หากราคาปุ๋ ยเคมเีพิม่สงูขึน้ เกษตรกรจะหนัมาใชปุ้๋ ยจุลนิทรยีม์ากขึน้ ทาํใหร้าคาปุ๋ ยจุลนิทรยี์
เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย  ซึ่งหากราคาปุ๋ ยจุลินทรีย์ไม่ได้ปรับสูงขึ้นตามราคาปุ๋ ยเคมีดังที่ได้สมมติไว ้
จุดคุม้ทุนในการลงทุนจะลดตํ่าลงจากคา่ทีไ่ดว้เิคราะหไ์ว ้จงึไมส่ง่ผลทางลบ หากเกษตรกรนําผลไปใชแ้ละ
เลอืกตดัสนิใจลงทุนปลูกแบบวถิีชวีภาพ  ส่วนราคารบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสด คณะวจิยัได้ทดสอบปรบั
ราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัสด ตัง้แต่ 0.25 บาทต่อกโิลกรมัขึน้ไป 

 
ตารางที ่5-1 ราคาของปุ๋ ยเคมแีละระดบัการเปลีย่นแปลงของราคาเมือ่เปรยีบเทยีบกบักรณฐีาน 

กรณ ี ปี 2549 ปี 2550 ตน้ปี 2551 
(กรณฐีาน) 

กลางปี 2551 อนาคต 

ราคาขายปลกี (บาท/ถุง) 600 680 1,000 1,200 1,500 
การเปลีย่นแปลงราคาปุ๋ ย -40% -32% 0% +20% +50% 

ทีม่า: ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูค้า้ปลกี 
 

ความแตกต่างหลกัระหว่างวธิกีารผลติมนัสาํปะหลงัตามวถิชีวีภาพและวธิดีัง้เดมิทีเ่กษตรกรนิยม
ปลูกโดยทัว่ไป คอื การไม่ใชส้ารเคมแีละการใชแ้ต่ปุ๋ ยจุลนิทรยีใ์นการเพาะปลูก  การปลูกมนัสําปะหลงั
ตามวถิีชวีภาพจะไม่ใช้ปุ๋ ยเคมเีลย และใช้แต่ปุ๋ ยจุลนิทรยี์ 12 ตระกูล ซึ่งประกอบด้วย Photosynthetic 
Bacteria, Yeasts, Actinomyces, Streptococcus, Bacillus, Lactobacillus, Aspergillus, Clostridium, 
Pediococcus, Azomonas, Saccharomyces และ Streptomyces ในปรมิาณ 2 ตนัต่อไร่แทน  การปลกู
แบบวถิชีวีภาพจะจดัการวชัพชืดว้ยวธิกีารโรยวสัดุหยาบ เช่น แกลบ กากมนั ฯลฯ แลว้ไถกลบก่อนขึน้
รอ่งปลกู แทนการใชส้ารเคม ีเน่ืองจากการใชส้ารเคมคีวบคุมและกาํจดัวชัพชือาจสง่ผลใหต้น้มนัสาํปะหลงั
ชะงกัการเจรญิเตบิโตได ้ นอกจากน้ี การเพาะปลกูแบบวถิชีวีภาพยงัไดใ้ชแ้นวทางการเพาะปลกูทีถู่กตอ้ง
ทีไ่ดม้ผีูแ้นะนําไวป้ระกอบดว้ย เช่น การเตรยีมดนิใหล้กึ โดยไถดะดว้ยผาล 3 ใหล้กึทีสุ่ด แลว้ไถพรวน
ดว้ยผาล 7 เพือ่ใหด้นิรว่น ก่อนไถขึน้รอ่งดว้ยผาลเดีย่วใหล้กึประมาณ 50 เซนตเิมตร และมรีะยะร่อง 100 
เซนตเิมตร รวมทัง้ยกร่องขวางทางน้ําเพือ่ไม่ไหเ้กดิการชะลา้งของปุ๋ ย  การเตรยีมตน้พนัธุโ์ดยแยกขนาด
ของต้นพนัธุ์ก่อนปลูก เพื่อใหต้้นมนัสําปะหลงัโตสมํ่าเสมอทัง้แปลง ตดัท่อนพนัธุ์ใหย้าว (ขนาด 30-50 
เซนตเิมตร) และใชร้ะยะปลูก 100 x 100 เซนตเิมตร หรอืปลูกได ้1,600 ต้นต่อไร่  ซึ่งในการปลูกแบบ
ดัง้เดมิ เกษตรกรมกัทาํการปลกูโดยไมม่กีารคดัขนาดตน้พนัธุ ์และปลกูถีก่วา่ โดยใชร้ะยะปลกูทีน้่อยทีสุ่ด 
(นิยมใชร้ะยะปลกู 80 x 80 เซนตเิมตร หรอืปลกูได ้2,500 ตน้ต่อไร่) (ขอ้มลูจากเอกสารเผยแพร่โครงการ
พฒันาการเพิม่ผลผลติมนัสาํปะหลงัดว้ยวถิชีวีภาพ, 2551) 

 
ซึ่งจากการทดลองปลูกมนัสําปะหลงัในแปลงสาธติ คณะนักวจิยัเจา้ของผลงานรายงานว่า การ

ปลูกตามวถิชีวีภาพใหผ้ลผลติด ีและคาดว่าจะสามารถเพิม่ผลผลติมนัสาํปะหลงัใหม้ปีรมิาณสงูถงึ 10-30 
ตนัต่อไร่ได ้  ขณะทีก่ารปลกูมนัสาํปะหลงัแบบดัง้เดมินัน้ จะใหผ้ลผลติเฉลีย่ประมาณ 4 ตนัต่อไร่เท่านัน้  
แต่ผลทีค่ณะนกัวจิยัเจา้ของผลงานไดอ้า้งไวน้ี้ มไิดม้าจากการทดลองดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ต่
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อย่างใด เป็นเพยีงผลทีไ่ดจ้ากการสงัเกตเท่านัน้ จงึไม่อาจรบัรองไดว้่า จะสามารถเพิม่ปรมิาณผลผลติมนั
สําปะหลงัไดสู้งจรงิ เมื่อเพาะปลูกในแปลงเกษตรกร  นอกจากน้ี ต้นทุนรวมของการปลูกมนัสําปะหลงั
แบบวถิชีวีภาพยงัสงูกวา่ตน้ทุนของการปลกูแบบดัง้เดมิคอ่นขา้งมาก ดงัทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบไวใ้นตารางที ่5-
2  ซึง่หากเกษตรกรลงทุนเพาะปลกูตามแนวทางดงักลา่วแลว้ไมไ่ดผ้ลผลติสงูจรงิ กอ็าจจะขาดทุนได ้ การ
วเิคราะหห์าจุดคุม้ทุนของการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบวถิชีวีภาพน้ี จะช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจของ
เกษตรกรได ้
 
ตารางที ่5-2 การเปรยีบเทยีบตน้ทุนและผลผลติของการปลกูมนัสาํปะหลงัแบบดัง้เดมิและแบบวถิชีวีภาพ 

ตน้ทุน (บาท/ไร)่ วธิปีลกูแบบดัง้เดมิ วธิปีลกูแบบวถิชีวีภาพ 

ทอ่นพนัธุ*์  
(ราคา 0.50 บาท/ทอ่น) 

1,250 
(ใช ้2,500 ทอ่น ทีร่ะยะปลกู  

80 ซ.ม. x 80 ซ.ม.) 

800 
(ใช ้1,600 ทอ่น ทีร่ะยะปลกู  

100 ซ.ม. x 100 ซ.ม.) 
คา่จา้งไถพรวนดนิ 840 1,040 

คา่จา้งปลกู 200 200 

คา่ปุ๋ ยเคม ี(อตัรา 1.5 ถุง/ไร)่ 1,500 - 

คา่ปุ๋ ยจุลนิทรยี ์(อตัรา 2 ตนั/ไร)่ - 6,000 

คา่จา้งใหปุ้๋ ย 300 300 

คา่สารเคมกีาํจดัวชัพชื 
และคา่จา้งฉีดพน่ 

800 - 

ประมาณการผลผลติ (ตนั/ไร)่ 4 10 20 30 

คา่จา้งเกบ็เกีย่ว* 
(200 บาท/ตนั) 

800 2,000 4,000 6,000 

คา่ขนสง่* 
(139.80 บาท/ตนั) 

559.20 1,398.00 2,796.00 4,194.00 

ตน้ทุนรวม 6,249.20 11,738.00 15,136.00 18,534.00 

รายไดโ้ดยประมาณ**  
(ราคารบัซือ้ 2.00 บาท/ก.ก.) 

8,000.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 

กาํไรโดยประมาณ 1,750.80 8,262.00 24,864.00 41,466.00 

* ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เกษตรกรในจงัหวดันครราชสมีา 
** คา่เฉลีย่ของราคารบัซือ้ในจงัหวดันครราชสมีาในปี 2551 รายงานโดยสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ก) 

 
ทีม่า: ปรบัเปลีย่นจากเอกสารเผยแพร ่“โครงการพฒันาการเพิม่ผลผลติมนัสาํปะหลงัดว้ยวถิชีวีภาพ” 
(บรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จาํกดั, 2551) 
 

จากตารางที ่5-2 พบว่าการปลกูมนัสาํปะหลงัดว้ยวถิชีวีภาพจะใชจ้ํานวนท่อนพนัธุล์ดลง จาก
แบบดัง้เดมิ 2,500 ท่อนต่อไร่เหลอืเพยีง 1,600 ท่อนต่อไร่ ทําใหต้น้ทุนของท่อนพนัธุล์ดลงจาก 1,250 
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บาทต่อไรเ่ป็น 800 บาทต่อไร่ (เมือ่คดิค่าท่อนพนัธุท์ี ่0.50 บาทต่อท่อน)  แต่การปลกูแบบวถิชีวีภาพจะมี
ค่าจา้งไถเพื่อเตรยีมพื้นที่ปลูกสูงกว่าแบบดัง้เดมิ 200 บาทต่อไร่ และจะใชปุ้๋ ยจุลนิทรยี์แทนปุ๋ ยเคม ีซึ่ง
จะตอ้งใชใ้นปรมิาณทีม่ากกวา่ ทาํใหม้ตีน้ทุนค่าปุ๋ ยสงูกวา่การปลกูแบบดัง้เดมิถงึ 4 เท่า  แต่ขณะเดยีวกนั 
การปลกูแบบวถิชีวีภาพจะไมม่กีารใชส้ารเคมคีวบคุมวชัพชื ทาํใหล้ดค่าใชจ้่ายดงักล่าวลงได ้  สว่นค่าจา้ง
แรงงานในการปลูก การใส่ปุ๋ ย การขุดถอน และอตัราค่าขนส่งหวัมนัสําปะหลงัสดไปยงัโรงงาน จะคดิที่
อตัราเดยีวกนั  แต่เน่ืองจากการปลกูตามแนวทางทัง้สองใหป้รมิาณผลผลติทีต่่างกนั ดงันัน้ จงึมตีน้ทุนใน
การจา้งเกบ็เกีย่วและค่าขนสง่ผลติผลต่อไร่ทีต่่างกนั  เมือ่เปรยีบเทยีบตน้ทุนรวม พบวา่ การปลกูแบบ
ดัง้เดมิจะมตี้นทุนรวมที่ประมาณ 6,249.20 บาทต่อไร่ ส่วนการปลูกตามวถิชีวีภาพจะมตี้นทุนรวมที่
ประมาณ 11,378-18,534 บาทต่อไร่  ซึง่จะเหน็ไดว้า่ เทคนิคการปลกูมนัสาํปะหลงัตามวถิชีวีภาพนัน้มี
ตน้ทุนรวมทีส่งูกวา่การปลูกแบบดัง้เดมิประมาณ 2-3 เท่า  แต่เน่ืองจากการปลกูตามวถิชีวีภาพน่าจะ
ใหผ้ลผลติทีส่งูกวา่ (ตามทีค่ณะนกัวจิยัผูนํ้าเสนอแนวทางการเพาะปลกูน้ีไดอ้า้งไว)้ ทาํใหน่้าจะใหผ้ลกําไร
ต่อไร่สงูกวา่การลงทุนปลกูแบบดัง้เดมิมาก  อยา่งไรกต็าม การปลกูตามวถิชีวีภาพทีไ่ดม้กีารดาํเนินการ
มาแลว้นัน้ เป็นเพยีงการปลูกในแปลงทดลอง และมไิดม้กีารนําเสนอผลงานวจิยัในเชงิวทิยาศาสตร์แต่
อย่างใด จงึไม่อาจรบัรองได้ว่าการปลูกตามวธิน้ีีจะใหผ้ลผลติสูงตามที่อ้างไว ้เมื่อปลูกจรงิในแปลงของ
เกษตรกร ดงันัน้ คณะวจิยัจงึไดศ้กึษาวเิคราะหห์าจุดคุม้ทุนของการปลูกแบบวถิชีวีภาพ เปรยีบเทยีบกบั
ตน้ทุนการปลกูแบบดัง้เดมิ ภายใตส้ถานการณ์ความไมแ่น่นอนของราคาปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยจุลนิทรยี ์และราคา
รบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสด ซึ่งจุดคุม้ทุนน้ีจะแสดงถงึ ปรมิาณผลผลติมนัสาํปะหลงัขัน้ตํ่า (ในหน่วยตนัต่อ
ไร่) ที่ต้องผลติไดจ้ากการปลูกแบบวถิีชวีภาพ ที่จะทําใหก้ารลงทุนปลูกแบบวถิชีวีภาพให้ผลตอบแทน
ทางการเงนิไมต่่างจากการลงทุนปลกูแบบดัง้เดมิ  รปูที ่5-1 แสดงกราฟของจุดคุม้ทุนระหวา่งการลงทุน
ปลูกแบบดัง้เดมิและการลงทุนปลกูแบบวถิชีวีภาพทีค่าํนวณไดจ้ากโปรแกรม Microsoft Excel Solver 
โดยกําหนดให้โปรแกรมค้นหาปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่จะทําให้การลงทุนปลูกทัง้สองวธิีให้ผลกําไรไม่
แตกต่างกนั 
 

จากรปูที ่5-1 จะเหน็ไดว้า่ เมือ่ราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัตํ่า จุดคุม้ทุนหรอืปรมิาณผลผลติขัน้ตํ่า
ทีต่อ้งผลติไดจ้ากการปลกูตามวถิชีวีภาพจะมคีา่สงู โดยเฉพาะเมือ่ราคาปุ๋ ยปรบัตวัสงูขึน้มาก แต่ทีร่าคารบั
ซื้อหวัมนัสาํปะหลงัมากกวา่ 2 บาทต่อกโิลกรมัขึน้ไป จุดคุม้ทุนจะมคี่าไมแ่ตกต่างกนัมากนัก  ทีร่าคารบั
ซื้อหวัมนัสาํปะหลงัทีต่ํ่าทีสุ่ด คอื 0.25 บาทต่อกโิลกรมั การลงทุนปลูกตามวถิชีวีภาพจะขาดทุนมากกว่า
การลงทุนปลูกแบบดัง้เดมิเสมอ ทาํใหไ้ม่สามารถคํานวณหาจุดคุม้ทุนทีร่ะดบัราคาดงักล่าวได ้  แต่หาก
ราคารบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสดสูงกว่า 1.25 บาทต่อกิโลกรมัแล้ว จุดคุ้มทุนของการลงทุนปลูกตามวถิี
ชวีภาพเปรยีบเทยีบกบัแบบดัง้เดมิจะอยูท่ีร่ะดบัตํ่ากวา่ 10 ตนัต่อไร่ ยกเวน้เมือ่ราคาปุ๋ ยปรบัตวัสงูขึน้กวา่
ระดบัฐานมากถงึ 50% (ซึง่กรณีดงักล่าวจะมจีุดคุม้ทุนเท่ากบั 10.26 ตนัต่อไร่)  เมือ่พจิารณาราคารบัซื้อ
หวัมนัสาํปะหลงัในเขตจงัหวดันครราชสมีา ในปีพ.ศ. 2551 พบวา่ มรีาคาทีต่ํ่าทีสุ่ด เท่ากบั 1.35 บาทต่อ
กโิลกรมั (พจิารณาจากราคาหวัมนัสําปะหลงัเหมารวม ซึ่งไม่คดิราคาตามเปอร์เซน็ต์แป้ง) (สมาคมแป้ง
มนัสาํปะหลงัไทย, 2552ก)  ทีร่ะดบัราคาดงักลา่ว จุดคุม้ทุนของการลงทุนปลกูตามวถิชีวีภาพเปรยีบเทยีบ
กบัการลงทุนปลูกแบบดัง้เดมิจะมคี่าดงัแสดงในตารางที ่5-3 โดยจุดคุม้ทุนจะมรีะดบัตํ่ากว่า 10 ตนัต่อไร่
ในทุกกรณ ีซึง่ปรมิาณดงักลา่วเป็นปรมิาณผลผลติขัน้ตํ่าทีค่าดวา่จะผลติไดจ้ากการปลกูมนัสาํปะหลงัดว้ย
วถิชีวีภาพ 
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ราคารบัซือ้มนัสําปะหลงั (บาทต่อกโิลกรมั)

จุดคุม้ทุนของการลงทุนปลูกมนัสําปะหลงัแบบวถิชีวีภาพ
เปรยีบเทยีบกบัแบบด ัง้เดมิ

 -40% (ปี 2549)

 -32% (ปี 2550)

กรณฐีาน (ตน้ปี 2551)

20% (กลางปี 2551)

50% (อนาคต)

 
 
รปูที ่5-1 จุดคุม้ทุนของการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบวถิชีวีภาพ เปรยีบเทยีบกบัแบบดัง้เดมิ ทีร่ะดบั
ราคารบัซือ้ต่างๆ 
 
 
ตารางที ่5-3 จุดคุม้ทุนของการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบวถิชีวีภาพ เปรยีบเทยีบกบัวธิดีัง้เดมิ ทีร่ะดบั
ราคารบัซือ้ 1.35 บาทต่อกโิลกรมั 

กรณ ี ปี 2549 ปี 2550 ตน้ปี 2551 
(กรณฐีาน) 

กลางปี 2551 อนาคต 

ราคาปุ๋ ย -40% -32% 0% +20% +50% 
จุดคุม้ทุน (ตนัต่อไร)่ 5.63 5.99 7.42 8.31 9.64 

 
เมื่อพจิารณาถงึจุดคุม้ทุนในการทํากําไรของการลงทุนปลูกตามวถิชีวีภาพ พบว่าที่ราคารบัซื้อ

หวัมนัสาํปะหลงัทีต่ํ่าทีสุ่ด คอื 0.25 บาทต่อกโิลกรมั การลงทุนปลูกตามวถิชีวีภาพจะขาดทุนเสมอ ทําให้
ไมส่ามารถคาํนวณหาจุดคุม้ทุนทีร่ะดบัราคาดงักล่าวได ้  หากราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดสงูกวา่ 0.75 
บาทต่อกโิลกรมั จะทาํใหจุ้ดคุม้ทุนในการทาํกําไรของการลงทุนปลกูตามวถิชีวีภาพมคี่าตํ่ากวา่ 30 ตนัต่อ
ไร่ โดยมจีุดคุม้ทุนที ่20.33 ตนัต่อไร่ สาํหรบักรณีฐาน, 23.36 ตนัต่อไร่ กรณีราคาปุ๋ ยสงูขึน้ 20% และ 
27.65 ตนัต่อไร่ กรณีราคาปุ๋ ยสงูขึน้ 50% จากกรณีฐาน  เมือ่ราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดเท่ากบั 1.35 
บาทต่อกโิลกรมั จะทาํใหจุ้ดคุม้ทุนในการทาํกําไรของการลงทุนปลกูตามวถิชีวีภาพมคี่าเท่ากบั 8.26 ตนั
ต่อไร่ สาํหรบักรณีฐาน, 9.44 ตนัต่อไร่ กรณีราคาปุ๋ ยสงูขึน้ 20% และ 11.33 ตนัต่อไร่ สาํหรบักรณีราคา
ปุ๋ ยสงูขึน้ 50% จากกรณีฐาน  ตารางที ่5-4 แสดงถงึจุดคุม้ทุนในการทํากําไรของการลงทุนปลูกแบบวถิี
ชวีภาพและแบบดัง้เดมิ ภายใตส้ถานการณ์ราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดที ่ 0.75 บาทต่อกโิลกรมั, 1.35 
บาทต่อกโิลกรมั (ราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัทีต่ํ่าทีสุ่ด ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ในปีพ.ศ. 2551) และ 
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2.00 บาทต่อกโิลกรมั (ราคารบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัเฉลี่ย ในเขตจงัหวดันครราชสมีา ในปีพ.ศ. 2551) 
(สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, 2552ก)  และรปูที ่5-2 แสดงถงึจุดคุม้ทุนในการทาํกําไรของการลงทุน
ปลกูมนัสาํปะหลงัทัง้ 2 แบบ  ซึง่จากตารางที ่5-4 และรูปที ่5-2 จะเหน็ไดว้า่ การปลกูแบบดัง้เดมิจะมี
ความเสีย่งในการลงทุนตํ่ากวา่ และมคีวามทนทานต่อการเปลีย่นแปลงของราคาปุ๋ ยมากกวา่การปลกูแบบ
วถิชีวีภาพ  แต่การลงทุนปลูกตามวถิชีวีภาพนัน้จะทําใหเ้กษตรกรมโีอกาสทํากําไรไดม้ากกว่าการลงทุน
ปลกูแบบดัง้เดมิมาก 
 
ตารางที ่5-4 จุดคุม้ทนุในการทาํกาํไรของการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบดัง้เดมิและแบบวถิชีวีภาพ 
ภายใตส้ถานการณ์ความไมแ่น่นอนต่างๆ  

ราคารบัซือ้  
(บาท/ก.ก.) 

กรณ ี ปี 2549 ปี 2550 ตน้ปี 2551 
(กรณฐีาน) 

กลางปี 2551 อนาคต 

การเปลีย่นแปลงราคาปุ๋ ย -40% -32% 0% +20% +50% 
0.75 แบบดัง้เดมิ 7.53 7.69 8.33 8.73 9.33 
 แบบวถิชีวีภาพ 14.48 15.65 20.33 23.26 27.65 
1.35* แบบดัง้เดมิ 4.18 4.27 4.63 4.85 5.18 
 แบบวถิชีวีภาพ 5.88 6.36 8.26 9.44 11.23 
2.00** แบบดัง้เดมิ 2.82 2.88 3.12 3.27 3.50 
 แบบวถิชีวีภาพ 3.58 3.87 5.02 5.75 6.83 
*,** คา่ตํ่าสดุและคา่เฉลีย่ของราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัสดทีจ่งัหวดันครราชสมีาในปีพ.ศ. 2551  
     (สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, 2552ก) 
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ราคารบัซือ้มนัสําปะหลงั (บาทต่อกโิลกรมั)

จุดคุม้ทุนในการทํากําไรของการลงทุนปลูกมนัสําปะหลงั
แบบด ัง้เดมิและแบบวถิชีวีภาพ

กรณฐีาน (วถิชีวีภาพ)

 +20% (วถิชี ีวภาพ)

 +50% (วถิชี ีวภาพ)

กรณฐีาน (วธิดีั ้งเดมิ)

 +20% (วธิ ีดัง้เดมิ)

 +50% (วธิ ีดัง้เดมิ)

 
 

รปูที ่5-2 จุดคุม้ทุนในการทาํกาํไรของการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบดัง้เดมิและแบบวถิชีวีภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 
การลงทุนปลูกมนัสําปะหลงัแบบวถิชีวีภาพมตีน้ทุนการผลติทีส่งูกว่าการลงทุนปลูกแบบดัง้เดมิ

มาก   จากการเปรยีบเทยีบการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบดัง้เดมิและแบบวถิชีวีภาพ พบวา่ ทีร่าคารบั
ซื้อหวัมนัสําปะหลงัที่ตํ่าที่สุด คอื 0.25 บาทต่อกโิลกรมั การลงทุนปลูกตามวถิีชวีภาพจะขาดทุนเสมอ 
ขณะทีก่ารลงทุนปลูกแบบดัง้เดมิ แมจ้ะพบว่ามโีอกาสทีจ่ะไม่ขาดทุน แต่จุดคุม้ทุนในการทํากําไรจะอยู่ที่
ปรมิาณผลผลติขัน้ตํ่าเท่ากบั 22.6 ตนัต่อไร่ ซึง่ไมส่ามารถทาํไดใ้นความเป็นจรงิ  เมือ่ราคารบัซื้อหวัมนั
สําปะหลงัตํ่า จุดคุ้มทุนหรือปรมิาณผลผลติขัน้ตํ่าที่ต้องผลิตได้จากการปลูกตามวถิีชีวภาพจะมคี่าสูง 
โดยเฉพาะเมือ่ราคาปุ๋ ยปรบัตวัสงูขึน้มาก แต่ทีร่าคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัมากกวา่ 2.00 บาทต่อกโิลกรมั
ขึน้ไป จุดคุม้ทุนจะมคีา่ไมแ่ตกต่างกนัมากนัก  ทีร่าคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสงูกวา่ 1.25 บาทต่อกโิลกรมั 
จุดคุม้ทุนของการลงทุนปลกูตามวถิชีวีภาพเปรยีบเทยีบกบัการลงทุนปลกูแบบดัง้เดมิจะอยูท่ีร่ะดบัตํ่ากวา่ 
10 ตนัต่อไร่ ยกเวน้เมือ่ราคาปุ๋ ยปรบัตวัสงูขึน้กวา่ระดบัฐานมากถงึ 50%  เมือ่พจิารณาราคารบัซื้อหวัมนั
สําปะหลงัในเขตจงัหวดันครราชสมีาที่ตํ่าที่สุด ในปีพ.ศ. 2551 คอืที่ราคา 1.35 บาทต่อกโิลกรมั พบว่า 
จุดคุม้ทุนของการลงทุนปลูกแบบวถิชีวีภาพเปรยีบเทยีบกบัการลงทุนปลูกแบบดัง้เดมิและจะมรีะดบัตํ่า
กวา่ 10 ตนัต่อไร่ (ซึง่เป็นปรมิาณผลผลติขัน้ตํ่าทีค่าดวา่จะผลติไดจ้ากการลงทุนปลกูแบบวถิชีวีภาพ) ใน
ทุกกรณ ี เมือ่พจิารณาถงึจุดคุม้ทุนในการทาํกําไร พบวา่ การลงทุนปลกูแบบดัง้เดมิจะมคีวามเสีย่งในการ
ลงทุนทีต่ํ่ากวา่ และมคีวามทนทานต่อการเปลีย่นแปลงของราคาปุ๋ ยมากกวา่การลงทุนปลกูแบบวถิชีวีภาพ  
ดงันัน้ เกษตรกรจงึควรพจิารณาทัง้ตน้ทุนการผลติทีต่อ้งลงทุน ราคารบัซื้อและกําไรทีค่าดวา่จะไดร้บั และ
ความเสีย่งในการลงทุน ก่อนตดัสนิใจลงทุนเพาะปลูกมนัสําปะหลงัตามแนวทางใหม่น้ี และหากตดัสนิใจ
ลงทุน ควรทดลองปลกูในปรมิาณน้อยก่อน เพือ่ลดความเสีย่งจากการลงทุน 
 
5.1.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลกูอ่ืนๆ 
 

นอกจากน้ี เกษตรกรยงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกได้โดยการวางแผนการ
เพาะปลูกอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมจดัหาทรพัยากรที่จําเป็นต่อการเพาะปลูกล่วงหน้า ทัง้ปริมาณ 
เงินทุน และระยะเวลาที่จะต้องจดัเตรียม  การบนัทึกข้อมูลการเพาะปลูก (เช่น พนัธุ์ วนัและเวลาที่
เพาะปลกู ใสปุ่๋ ย ใหน้ํ้า ใหส้ารควบคุมวชัพชื และอื่นๆ ในแต่ละแปลง) และการจดัทาํบญัชธุีรกจิการเกษตร
อย่างง่าย จดัเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช่วยใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกไดด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้สามารถ
วดัประสทิธภิาพการดําเนินงานของตนเองได ้ ซึ่งภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรใหก้ารสนับสนุน 
โดยจดัฝึกอบรมใหเ้กษตรกรไดเ้รยีนรูว้ธิกีารวางแผนอยา่งเป็นระบบและครบวงจร และเรยีนรูก้ารนําขอ้มลู
ทีจ่ดัเกบ็มาใชป้ระโยชน์ในการประเมนิผลการดําเนินงานของตนเอง รวมทัง้ในการวางแผนเพาะปลูกใน
รอบปีถดัไป ซึ่งขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ยงัเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรคนอื่นๆ อกีดว้ย  การส่งเสรมิการเพาะปลูก
ตามหลกัเกษตรดทีีเ่หมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) จดัเป็นสิง่สาํคญั ทัง้น้ีเพือ่ใหว้ตัถุดบิ
มนัสําปะหลงัมคีุณภาพสมํ่าเสมอและได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลถงึการแปรรูปผลติภณัฑ์ในอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองและการยอมรบัคุณภาพผลติภณัฑจ์ากลกูคา้ในต่างประเทศดว้ย 
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ในการกําหนดราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสดซึ่งมอียู่ 2 ระบบ คอื การรบัซื้อตามเปอรเ์ซน็ต์แป้ง 
และการรบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสดแบบคละหรอืเหมารวมนัน้ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกลไกของ
ตลาด กล่าวคอื ในพืน้ทีท่ีเ่พาะปลูกมนัสาํปะหลงัไดเ้ปอรเ์ซน็ต์แป้งเฉลีย่ตํ่า มกันิยมซื้อขายมนัสาํปะหลงั
แบบเหมารวม ขณะทีพ่ืน้ทีท่ีเ่พาะปลกูมนัสาํปะหลงัไดเ้ปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ค่อนขา้งสงู จะนิยมซื้อขายมนั
สาํปะหลงัตามเปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง ยกเวน้ในช่วงเวลาทีม่ปีรมิาณผลผลติออกสูต่ลาดน้อย ไมเ่พยีงพอต่อความ
ตอ้งการ ลานมนัและโรงงานแปรรปูกอ็าจรบัซื้อมนัสาํปะหลงัแบบเหมารวม เพือ่จงูใจเกษตรกรทัง้ในพืน้ที่
และนอกพืน้ทีใ่หนํ้ามนัสาํปะหลงัมาจาํหน่าย  การรบัซื้อมนัสาํปะหลงัแบบเหมารวมนัน้ ทาํใหเ้กษตรกรใน
บางพื้นทีไ่ม่ใส่ใจที่จะปรบัปรุงคุณภาพการเพาะปลูกในดา้นเปอร์เซน็ต์แป้ง และเน้นแต่การเพิม่ปรมิาณ
ผลผลติเทา่นัน้ ซึง่เกษตรกรบางรายยงันิยมยดืเวลาในการเกบ็เกีย่วมนัสาํปะหลงัออกไป แมจ้ะทราบวา่จะ
ทําให้เปอร์เซ็นต์แป้งในหวัมนัสําปะหลงัลดตํ่าลง เน่ืองจากจะได้ปรมิาณผลผลติเพิม่ขึ้น  ดงันัน้ หาก
ต้องการปรบัปรุงคุณภาพของมนัสําปะหลงัในดา้นเปอร์เซ็นต์แป้ง จะต้องมกีารกําหนดราคารบัซื้อตาม
เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งและแบบเหมารวมใหแ้ตกต่างกนัมากพอทีจ่ะสามารถจงูใจใหเ้กษตรกรมุง่เน้นทีจ่ะปรบัปรุง
คุณภาพผลผลติใหม้เีปอรเ์ซน็ตแ์ป้งสงูขึน้ 
 
5.2 การสร้างเสถียรภาพราคาหวัมนัสาํปะหลงัด้วยการประกนัราคาพืชผล 

 
จากการสํารวจพื้นที่จรงิและการสมัภาษณ์ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในโซ่อุปทานผลติผลจากมนัสําปะหลงั 

พบว่าปญัหาหน่ึงที่พบมากสําหรบัเกษตรกรไทย คือ ปญัหาเรื่องราคาพืชผลการเกษตรที่มีความไม่
แน่นอน ในบางปี ราคาของพชืผลการเกษตรจะมรีาคาสงู ส่งผลใหเ้กษตรกรมรีายไดด้ ีแต่ในบางปี ราคา
ของผลติผลทางการเกษตรตกตํ่า ทําใหเ้กษตรกรรายไดต้ํ่า ไม่เพยีงพอต่อค่าใชจ้่าย และขาดทุน จนอาจ
เกดิการรวมกลุม่เพือ่ประทว้งขอความชว่ยเหลอืจากรฐับาล สรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นอนั
มาก ดงัเช่นเหตุการณ์ในช่วงตน้ปีพ.ศ. 2552 ทีผ่่านมา ซึ่งในช่วงปีเพาะปลูก 2550/51 เกษตรกรจํานวน
มากไดห้นัมาปลกูมนัสาํปะหลงัมากขึน้ เน่ืองจากราคามนัสาํปะหลงัและผลติภณัฑใ์นปีเพาะปลกู 2550/51 
ไดป้รบัตวัสงูขึน้มากเป็นประวตักิารณ์ อนัเป็นผลมาจากการทีผ่ลผลติธญัพชืในตลาดโลกมปีรมิาณตํ่ามาก
จนเกดิปญัหาวกิฤตอาหาร ส่งผลใหร้าคาธญัพชืและแป้งทีท่ําจากธญัพชืปรบัตวัสูงขึน้มาก ประกอบกบั
ราคาน้ํามนัเชื้อเพลิงมมีูลค่าสูงขึ้น ปริมาณความต้องการมนัสําปะหลงัและผลิตภณัฑ์ ซึ่งนิยมใช้เป็น
วตัถุดบิทดแทนในอุตสาหกรรมต่างๆ จงึเพิม่สูงขึน้มาก  แต่ในช่วงปีเพาะปลูก 2551/52 ภาวการณ์ดา้น
อาหารและราคาน้ํามนัเชื้อเพลงิเริม่ปรบัตวัเขา้สู่ภาวะปกติ ทําให้ความต้องการมนัสําปะหลงัลดตํ่าลง 
ส่งผลใหร้าคารบัซื้อหวัมนัสดในตลาด แตกต่างจากราคารบัซื้อหวัมนัสดในโครงการแทรกแซงตลาดมนั
สาํปะหลงัมาก (รปูที ่3-26 ในบทที ่3)  เกษตรกรผูป้ลกูมนัสาํปะหลงัในหลายเขตพืน้ทีจ่งึไดร้วมตวักนัปิด
ถนน เพื่อเรยีกร้องให้รฐับาลดําเนินการให้ความช่วยเหลือ จนต้องมกีารเพิม่ปริมาณการรบัจํานํามนั
สําปะหลงัในโครงการแทรกแซงตลาดมนัสําปะหลงั จากเดมิที่ไดต้ัง้ไวท้ี่ 5 ลา้นตนัเป็น 10 ล้านตนั ใน
เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2552 และเพิม่เป็น 13 ลา้นตนัในช่วงตน้เดอืนเมษายน พ.ศ. 2552 ซึง่จากผลการ
ประเมนิการดาํเนินการของโครงการแทรกแซงตลาดมนัสาํปะหลงั ปี 2551/52 พบวา่ ประมาณการผลการ
ขาดทุนจากการดําเนินการ ณ สิน้เดอืนเมษายน พ.ศ. 2552 ไดสู้งถงึประมาณ 9,700 ลา้นบาท (สมาคม
โรงงานผูผ้ลติมนัสาํปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2552)  ในประเดน็น้ี ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งหลายท่านได้
เสนอใหใ้ชแ้นวทางการสรา้งเสถยีรภาพราคาพชืผลทางการเกษตรดว้ยการประกนัราคาพชืผลแทน ซึ่ง
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แนวทางดังกล่าวจะสามารถช่วยลดปญัหาราคาพืชผลตกตํ่า สร้างความเชื่อมัน่ในการลงทุนให้แก่
เกษตรกร อกีทัง้ยงัเป็นมาตรการทีไ่มบ่ดิเบอืนกลไกการตลาด และยงัสามารถช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายของ
รฐัฯ ได้  มาตรการการประกันราคาพืชผลน้ีจะเริ่มนํามาใช้ในการรกัษาเสถียรภาพราคาพืชผลทาง
การเกษตรต่างๆ รวมทัง้หวัมนัสาํปะหลงัสด ในฤดกูาลผลติปี 2552/53 

 
สาํหรบัมนัสําปะหลงั คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบในหลกัเกณฑก์ารรกัษาเสถยีรภาพราคามนั

สาํปะหลงัดว้ยการประกนัราคาขัน้ตํ่า โดยกําหนดราคาขัน้ตํ่าไวท้ี ่1.70 บาทต่อกโิลกรมั ทีเ่ปอรเ์ซน็ตแ์ป้ง 
25% ซึ่งใชเ้กณฑต์น้ทุนการผลติ ณ ไร่นา ที ่1.21 บาทต่อกโิลกรมั รวมค่าขนส่ง 0.15 บาทต่อกโิลกรมั 
และผลตอบแทนอกีรอ้ยละ 25 หรอืเท่ากบั 0.34 บาทต่อกโิลกรมั โดยเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะตอ้ง
ขึน้ทะเบยีนเกษตรกร และทําสญัญาประกนัราคาขัน้ตํ่ากบัธ.ก.ส. โดยเกษตรกรจะไม่สามารถขุดหวัมนั
สาํปะหลงัสดออกจําหน่ายก่อนครบกําหนดระยะเวลาประกนัได ้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกนั หาก
ราคาในตลาดตํ่ากว่าราคาประกนัทีไ่ดต้กลงไว ้เกษตรกรจะไดร้บัเงนิชดเชยเท่ากบัส่วนต่างระหว่างราคา
ประกนักบัราคาตลาด  หากราคาตลาดสงูกว่าราคาประกนั เกษตรกรจะขายหวัมนัสดในตลาดทอ้งถิน่ได้
ตามปกต ิ การกาํหนดราคาตลาดอา้งองิ คาํนวณโดยหาคา่เฉลีย่ราคาซือ้ขายมนัเสน้ ณ โกดงัผูส้ง่ออกและ
ราคาซือ้ขายแป้งมนัสาํปะหลงั ณ หน้าโกดงัทา่เรอืกรุงเทพ เฉลีย่ยอ้นหลงั 15 วนั โดยถ่วงน้ําหนกัปรมิาณ
การแปรรปูเป็นมนัเสน้และแป้งมนัสาํปะหลงัในสดัสว่น 2:1 หกัทอนค่าขนสง่เฉลีย่ถ่วงน้ําหนักผลผลติแต่
ละจงัหวดั (0.42 บาทต่อกโิลกรมั สําหรบัมนัเสน้ และ 0.41 บาทต่อกโิลกรมั สาํหรบัแป้งมนั) หกัค่าแปร
สภาพ (0.30 บาทต่อกโิลกรมั สาํหรบัมนัเสน้ และ 2.55 บาทต่อกโิลกรมั สาํหรบัแป้งมนั) และใชอ้ตัราแปร
สภาพ หวัมนัสด 2.38 กโิลกรมัต่อมนัเสน้ 1 กโิลกรมั และหวัมนัสด 4.40 กโิลกรมัต่อแป้งมนัสาํปะหลงั 1 
กโิลกรมั  เกษตรกรทีข่ ึน้ทะเบยีนสามารถใชส้ทิธขิอรบัเงนิชดเชยสว่นต่างไดต้ามปรมิาณทีผ่ลติไดจ้รงิและ
ไดแ้จง้ขึน้ทะเบยีนไว ้แต่ไม่เกนิครวัเรอืนละ 100 ตนั โดยใชส้ทิธไิดห้ลงัจากวนัทําสญัญา 45 วนั แต่ไม่
เกนิ 6 เดอืนนับจากวนัทําสญัญา และไม่เกนิวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (สมาคมโรงงานผูผ้ลติมนั
สาํปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2552ก, 2552ข) 

 
การประกันราคาพืชผลที่ร ัฐบาลกําลังจะนํามาใช้แทนการรับจํานําผลิตผลในฤดูกาลผลิตปี 

2552/53 นัน้ เป็นการประกนัความเสีย่งในดา้นราคา (Price risk) แต่ยงัมคีวามเสีย่งอกีดา้นทีเ่กษตรกรมกั
ประสบอยู่เสมอ คอื ความเสีย่งในดา้นการผลติ (Production risk) ซึ่งเป็นความเสีย่งจากการทีพ่ชืผล
เสยีหายจากภยัธรรมชาต ิเชน่ จากความแหง้แลง้ ไฟปา่ หรอื อุทกภยั หรอืจากการระบาดของโรคพชืและ
ศตัรูพชื ฯลฯ ซึ่งเกษตรกรสามารถลดความเสี่ยงจากปญัหาน้ีได้โดยทําการประกนัภยัพชืผลกบับรษิทั
ประกนัภยั โดยจ่ายเบี้ยประกนั ตามวงเงนิเอาประกนัและความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดภยัต่างๆ 
เหล่านัน้ (The World Bank, 2008)  ในอดตีทีผ่า่นมา รฐับาลไทยกไ็ดม้กีารดาํเนินโครงการสนับสนุนการ
ประกนัภยัพชืผล ในโครงการนํารอ่งตามโครงการสง่เสรมิการเกษตรไทย-เยอรมนั ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2521 โดย
เริม่จากการประกนัภยัฝ้ายในพืน้ทีอ่ําเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา และไดข้ยายการดาํเนินงานไปยงั
พื้นทีอ่ื่นๆ และครอบคลุมพชืผลอื่นๆ ในเวลาต่อมา   โดยในระยะแรก รฐับาลได้สนับสนุนการจ่ายเบี้ย
ประกนัใหแ้ก่เกษตรกร และไดเ้ลกิสนับสนุนในภายหลงั ทําใหเ้กษตรกรไม่สนใจทําประกนัภยัพชืผลต่อ 
เน่ืองจากเหน็วา่เป็นภาระคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้มา และหากสนิคา้เกษตรไดร้บัความเสยีหาย รฐับาลกต็อ้งเขา้
ไปช่วยเหลอือยู่แลว้ สง่ผลใหก้ารประกนัภยัพชืผลในประเทศไทยยงัไมป่ระสบความสาํเรจ็ (โพสตท์เูดย,์ 
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2548)  นอกจากน้ี รปูแบบการประกนัภยัทีม่กัใชก้นัในประเทศต่างๆ ทัว่โลกนัน้ พบว่ายงัไมไ่ดใ้หผ้ลเป็น
ที่น่าพอใจ กล่าวคือ มักใช้งบประมาณในการดําเนินการสูง และไม่ได้เข้าถึงเกษตรกรอย่างทัว่ถึง  
ธนาคารโลก (The World Bank) จงึไดท้าํการวจิยัและเสนอแนวทางในการประกนัภยัแบบใหมโ่ดยการใช้
ดชันีสภาวะอากาศ (Weather index crop insurance) ใหแ้ก่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย  
ขณะน้ี ประเทศไทยไดเ้ริม่ดําเนินโครงการนําร่องการประกนัภยัพชืผลโดยใชด้ชันีภูมอิากาศ โดยร่วมมอื
ระหว่างกรมการประกนัภยั ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สมาคมประกนัวนิาศ
ภยั และธนาคารโลก โดยใช้ดชันีน้ําฝนเป็นตวัชี้วดัในการให้ความคุ้มครองภยัแล้งสําหรบัพชืผลที่เอา
ประกนัภยั  ซึง่ในการประกนัภยัรปูแบบใหมน้ี่ บรษิทัประกนัภยัจะจา่ยคา่ชดเชยตามปรมิาณน้ําฝนสะสมที่
ตกจริง โดยไม่มีการประเมินความเสียหายจริงของพืชผลที่เอาประกันภัย  ในระยะแรก ได้นําร่อง
ประกนัภยัแลง้ใหแ้ก่ขา้วโพด ในเขตพืน้ทีเ่พาะปลกูในอาํเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสมีา และวางแผนจะ
ขยายการดําเนินการไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ เพิม่เตมิ รวมทัง้ขยายการประกนัพชืแบบดชันีสําหรบัขา้วดว้ย ซึ่ง
จากการดําเนินการประกันภัยแล้งให้แก่ข้าวโพดที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนับแสนราย 
ครอบคลุมพืน้ทีท่ดลองคดิเป็นมลูคา่ 12,000 ลา้นบาท คุม้ครองความเสยีหาย 12.5 ลา้นบาท และไดม้กีาร
จ่ายชดเชยความเสยีหายใหเ้กษตรกรแลว้ 80 ราย เป็นเงนิสนิไหมทดแทน 140,000 บาท เบี้ยประกนัที่
เกษตรกรตอ้งจ่ายเท่ากบั 100 บาทต่อไร่ หากเสยีหาย เกษตรกรจะไดร้บัชดเชย 800 บาทต่อไร่ ซึ่งจะมี
การปรบัค่าชดเชยใหส้งูขึน้ตามตน้ทุนการเพาะปลกูทีเ่พิม่สงูขึน้ต่อไป (The World Bank, 2008; สาํนัก
ขา่วอนิโฟเควสท,์ 2551; กรุงเทพธุรกจิออนไลน์, 2552ข)  ในอนาคต คาดวา่แนวทางการประกนัภยั
พชืผลน้ีจะไดนํ้ามาขยายผลใชป้ระกนัภยัอื่นๆ ในพชืเศรษฐกจิอื่นๆ รวมทัง้มนัสาํปะหลงัต่อไป 

 
5.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการแปรรปูผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 

จากผลการสาํรวจกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกจิและความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการแปร
รปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงานในประเดน็
สาํคญัๆ ไดด้งัตารางที ่5-5 

 
ตารางที ่5-5 สรุปผลการศกึษาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภณัฑ์
มนัสาํปะหลงัไทย 

ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุนจากผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
1. องค์กรควรมกีารวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
เน่ืองจากจะส่งผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร

สูงขึ้นในหลายๆ ด้าน อนัได้แก่ ความสามารถในการแข่งขนั
ทางด้านราคาขาย (Price) ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านระยะ 
เวลานํา (Lead time) ดา้นการสง่สนิคา้ตรงตามเวลาและตรงตาม
คาํสัง่ซื้อ (On-time delivery and order accuracy) ดา้นความ
เป็นเอกลกัษณ์ของสนิคา้ (Uniqueness) และความหลากหลาย
ของผลติภณัฑ ์(Product variety) 
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ตารางที่ 5-5 (ต่อ) สรุปผลการศกึษาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการดําเนินงานของผูป้ระกอบการแปรรูป
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัไทย 

ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุนจากผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
2. องค์กรควรเน้นการพฒันาตลาด

ใหม่ๆ เป็นอย่างมาก และควรมี
การทาํตลาดเชงิรุกดว้ย องคก์รไม่
ควรมุ่งเน้นแต่การผลติตามคําสัง่
ซือ้จากตลาดเดมิๆ เทา่นัน้ 

สําหรับองค์กรที่เน้นพัฒนาตลาดใหม่ๆ จะมีโอกาสเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรทางด้านคุณภาพ ด้าน
ระยะเวลานํา ด้านการส่งสนิค้าตรงตามคําสัง่ซื้อและตรงตาม
เวลา ดา้นเอกลกัษณ์ของสนิคา้ และดา้นความหลากหลายของ
ผลติภณัฑ ์

 
สาํหรบัองคก์รทีท่าํตลาดเชงิรุกจะมโีอกาสเพิม่ความสามารถ

ในการแข่งขนัดา้นคุณภาพ ดา้นเอกลกัษณ์ของสนิคา้ และดา้น
ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

 
สาํหรบัองค์กรทีมุ่่งเน้นแต่ตลาดเดมิและผลติตามยอดสัง่ซื้อ

เท่านัน้ จะมรีะดบัความสามารถในการแข่งขนัตํ่าในทัง้ 5 ด้าน 
คอื ดา้นคุณภาพ ดา้นระยะเวลานํา ดา้นการสง่สนิคา้ตรงตามคาํ
สัง่ซือ้และตรงตามเวลา ดา้นเอกลกัษณ์ของสนิคา้ และดา้นความ
หลากหลายของผลติภณัฑ ์

 
3. องค์กรควรมกีารวางแผนร่วมกบั

ลกูคา้และผูส้ง่มอบมนัสาํปะหลงั 
เน่ืองจากจะเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 6 

ดา้น คอื ดา้นราคา ดา้นคุณภาพ ดา้นระยะเวลานํา ดา้นการส่ง
สนิคา้ตรงตามคําสัง่ซื้อและตรงตามเวลา ดา้นเอกลกัษณ์ของ
สนิคา้ และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

 
4. องคก์รควรสง่เสรมิใหพ้นักงานทุก

คนเขา้ใจความต้องการของลูกคา้ 
และให้ลูกค้ามีบทบาทในการให้
ขอ้มลูเพือ่ปรบัปรุงสนิคา้ 

เน่ืองจากจะเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 6 
ดา้น คอื ดา้นราคา ดา้นคุณภาพ ดา้นระยะเวลานํา ดา้นการส่ง
สนิคา้ตรงตามคําสัง่ซื้อและตรงตามเวลา ดา้นเอกลกัษณ์ของ
สนิคา้ และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

 
5. องค์กรควรมกีารตดิตามความพงึ

พอใจของลกูคา้ 
องค์กรทีพ่นักงานทุกคนเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ และ

ให้ลูกค้ามีบทบาทในการปรับปรุงสินค้า จะส่งผลให้มีขีด
ความสามารถสงูในทัง้ 6 ดา้น  สาํหรบัองคก์รทีม่เีพยีงการ
ติดตามความพงึพอใจของลูกค้า จะมขีดีความสามารถในการ
แขง่ขนัทุกดา้น ยกเวน้ดา้นราคา  ส่วนองคก์รทีไ่ม่มกีารตดิตาม
ความพงึพอใจของลกูคา้จะมคีวามสามารถในการแขง่ขนัตํ่าทัง้ 6 
ดา้น 
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ตารางที่ 5-5 (ต่อ) สรุปผลการศกึษาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการดําเนินงานของผูป้ระกอบการแปรรูป
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัไทย 

ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุนจากผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
6. องคก์รควรเน้นความพงึพอใจของ

ลูกค้าโดยถือว่าการบริการหลัง
การขายเป็นหน่ึงในนโยบายหลกั 

เน่ืองจากจะเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รทัง้ 6 
ดา้น คอื ดา้นราคา ดา้นคุณภาพ ดา้นระยะเวลานํา ดา้นการส่ง
สนิคา้ตรงตามคําสัง่ซื้อและตรงตามเวลา ดา้นเอกลกัษณ์ของ
สนิคา้ และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

 
7. องค์กรควรมีนโยบายการทํา

สญัญาตลาดข้อตกลง (Contract 
farming) กบัเกษตรกร 

เน่ืองจากจะเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 4 
ดา้น คอื ด้านราคา ดา้นคุณภาพ ดา้นการส่งสนิค้าตรงตามคํา
สัง่ซือ้และตรงตามเวลา และดา้นเอกลกัษณ์ของสนิคา้ 

 
8. องค์กรควรมนีโยบายส่งเสรมิการ

พฒันาพนกังานในทุกระดบั 
เน่ืองจากจะเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รทัง้ 6 

ดา้น คอื ดา้นราคา ดา้นคุณภาพ ดา้นระยะเวลานํา ดา้นการส่ง
สนิคา้ตรงตามคําสัง่ซื้อและตรงตามเวลา ดา้นเอกลกัษณ์ของ
สนิคา้ และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์
 

9. องคก์รควรมนีโยบายใหค้วามรูแ้ก่
พนกังาน โดยเฉพาะในระบบ เช่น 
HACCP, GMP, ISO 9000 

 

เน่ืองจากจะเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 3 
ดา้น คอื ดา้นระยะเวลานํา ดา้นการส่งสนิคา้ตรงตามคําสัง่ซื้อ
และตรงตามเวลา และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

 
10. นอกเหนือจากแผนระยะสัน้แล้ว 

องคก์รควรมกีารวางแผนการผลติ
ระยะปานกลางและระยะยาวดว้ย 

เน่ืองจากการวางแผนมากกว่าการวางแผนเพยีงระยะสัน้จะ
ส่งผลต่อขดีความสามารถในการแข่งขนัดา้นคุณภาพ ดา้นการ
สง่สนิคา้ตรงตามคาํสัง่ซื้อและตรงตามเวลา ดา้นเอกลกัษณ์ของ
สนิคา้ และดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์

 
11. องค์กรควรมีแผนด้านนโยบาย

การใชพ้ลงังาน 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ีเป็นอุตสาหกรรมทีม่สีดัสว่นผลกําไร

ต่อตน้ทุนค่อนขา้งตํ่า (Low margin) และมกีารใชพ้ลงังานค่อน 
ขา้งมาก หากสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของต้นทุนพลงังานได ้
จะสามารถช่วยเพิม่สดัสว่นของกําไรซึง่มผีลต่อความอยูร่อดของ
องคก์รไดอ้กีทางหน่ึง 

 
12. องค์กรควรมีนโยบายการวาง

แผนการบาํรุงรกัษา รวมทัง้ปฏบิตัิ
ตามแผน 

เน่ืองจากจะเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร 3 
ดา้น คอื ดา้นคุณภาพ ดา้นระยะเวลานํา ดา้นการส่งสนิคา้ตรง
ตามคาํสัง่ซือ้และตรงตามเวลา 
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ตารางที่ 5-5 (ต่อ) สรุปผลการศกึษาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการดําเนินงานของผูป้ระกอบการแปรรูป
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัไทย 

ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุนจากผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
13. องค์กรควรมนีโยบายการควบคุม

ดว้ยคอมพวิเตอรท์ัง้หมด  
การประยุกต์ใชร้ะบบควบคุมดว้ยคอมพวิเตอร ์สามารถเพิม่

ความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรด้านราคาในระยะยาว 
เพราะลดต้นทุนด้านแรงงาน และอาจส่งผลให้สามารถใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ดี ควรมี
การศกึษาถงึความคุม้คา่เชงิเศรษฐศาสตรข์องการลงทุนในระบบ
ควบคุมอตัโนมตัแิละระบบคอมพวิเตอรป์ระกอบดว้ย 

 
5.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง 
 
5.4.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เช้ือเพลิงของรถบรรทุก 

 
ปจัจุบนั เกษตรกรและผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัสว่นใหญ่จะใชก้ารขนส่งทาง

ถนนเป็นหลกั โดยเกษตรกรมกัใชร้ถบรรทุกขนาดเลก็ (เช่น รถอแีต๋น รถบรรทุกหกลอ้ หรอื รถปิคอพั) 
ขนส่งผลติผลจากไร่ไปขายยงัสถานประกอบการแปรรูปมนัสําปะหลงั เน่ืองจากมปีรมิาณผลติผลที่เก็บ
เกีย่วต่อรอบในปรมิาณน้อย  ขณะทีผู่ป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัมกัขนสง่ผลติภณัฑด์ว้ย
รถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกสบิลอ้ หรอืรถบรรทุกพ่วง ขึน้อยู่กบัปรมิาณและระยะทางที่ขนส่ง 
ทัง้น้ีเพื่อให้คุ้มค่าต่อเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสยีไป  การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้เชื้อเพลงิของรถบรรทุก
จดัเป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยการเพิม่ประสทิธภิาพในการขนสง่ดว้ยรถบรรทุกได ้ จากการทบทวนเอกสาร
ทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่าไดม้กีารศกึษาในประเดน็น้ีไวม้ากในต่างประเทศ โดยในระยะหลงั การศกึษาจะมุ่งเน้น
ไปทีก่ารลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ูช่ ัน้บรรยากาศ (CO2 emission reduction) 
แต่ขณะเดยีวกนัการดําเนินการดงักล่าวกจ็ะช่วยลดตน้ทุนการขนส่งของผูป้ระกอบการดว้ย ซึ่งแนวทาง
การปฏบิตัทิีไ่ดม้กีารนําเสนอไวน้ัน้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
(1) การดาํเนินงานดา้นการขนสง่ทีเ่หมาะสม สามารถชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิได ้

ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดตน้ทุนการขนส่งแลว้ ยงัช่วยยดือายุการใชง้านของยานพาหนะ
ไดอ้กีดว้ย  การปฏบิตัทิีเ่หมาะสม (การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย, 2551) เชน่ 
 

- การบรรทุกสินค้าตามน้ําหนักบรรทุกและตามความสูงทีเ่หมาะสม การเพิ่ม
น้ําหนักบรรทุกจากน้ําหนักบรรทุกปกตจิะทําใหส้ิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ 0.05-
0.06 ลติรต่อกโิลเมตร ทุกๆ 10 ตนั ในขณะทีก่ารบรรทุกทีค่วามสงูเกนิ 3.6 เมตร 
จะทําให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.01 ลิตรต่อกิโลเมตร ทุกๆ ความสูง 15 
เซนตเิมตร 
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- การเลอืกใชก้ําลงัเครือ่งยนต์ของรถบรรทุกให้เหมาะสมกบัน้ําหนักบรรทุก โดย
ผูป้ระกอบการรถบรรทุกควรเลอืกใชก้ําลงัเครื่องยนต์ทีป่รมิาณ 10-12 แรงมา้ต่อ
ตนั ผูป้ระกอบการรถพ่วงและรถลากจูงควรเลอืกใชก้ําลงัเครื่องยนต์ทีป่รมิาณ 8-
10 แรงมา้ต่อตนั 
 

- การเลือกเส้นทางทีเ่หมาะสม เช่น หลีกเลี่ยงเส้นทางลาดชนั และเส้นทางที่มี
สภาพการจราจรตดิขดั จะสามารถลดการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิได ้

 
- การลดการตดิเครือ่งยนต์ทิ้งไว ้เมือ่จอดพกั จะช่วยลดการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิโดย

เปล่าประโยชน์ได ้ ในต่างประเทศ ไดม้กีารสนับสนุนใหต้ดิตัง้ APU (Auxiliary 
power unit) ในรถบรรทุก เพือ่จ่ายไฟใหก้บัระบบอํานวยความสะดวกต่างๆ ขณะ
จอดพกั พบว่าสามารถลดปรมิาณการใช้เชื้อเพลงิได้มาก (Ang-Olson and 
Schroeer, 2003) 

 
(2) การเพิม่การใชอ้รรถประโยชน์จากยานพาหนะในการขนส่ง (Vehicle utilization) โดย

ขนสง่ใหเ้ตม็คนัรถ ใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขนสง่ระยะไกล ร่วมมอืกนัขนสง่ระหวา่ง
บรษิทั และเพิม่อตัราการขนสง่สนิคา้ขากลบั (Backhauling) (McKinnon, 2006) 
 

(3) สง่เสรมิมาตรฐานการบาํรุงรกัษายานพาหนะ เช่น การตรวจสอบการรัว่ไหลของเชือ้เพลงิ 
การตรวจสอบความดนัลมยางอย่างสมํ่าเสมอ การตัง้ศูนยเ์พลาใหต้รงกนั เป็นตน้  พบว่า 
การบาํรุงรกัษาเครื่องยนตท์ีเ่หมาะสม จะสามารถลดการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิได ้0.19 
ลติรต่อกโิลเมตร (การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย, 2551)  

 
- จากรายงานของ McKinnon (2006) การตัง้เพลาไม่ตรงไป 1 องศาจะทําให้

สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิมากขึน้ประมาณรอ้ยละ 3 และหากไม่ตรงไป 2 องศาจะทําให้
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิมากขึน้ถงึรอ้ยละ 8 
 

- เพลาคูท่า้ยทีไ่มข่นานกนัจะสง่ผลทาํใหก้ารสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ 0.01 
ลติรต่อกโิลเมตร (การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย, 2551) 
 

- แรงดนัลมยางทีน้่อยเกนิไปจะทาํใหห้น้ายางสมัผสัผวิถนนมากเกนิไป มผีลต่อการ
เพิม่แรงต้านทานการหมุนของล้อ ทําให้สิ้นเปลอืงน้ํามนัเชื้อเพลงิเพิม่ขึ้น โดย
แรงดนัลมยางที่ตํ่ากว่าปกติ 0.81 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ทําให้สิ้นเปลืองน้ํามนั
เชือ้เพลงิขึน้ 0.01 ลติรต่อกโิลเมตร (การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย, 2551) 
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(4) การบันทึกข้อมูล กําหนดดัชนีวดัประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และการเปรียบเทียบ
ประสทิธภิาพ (Benchmarking) จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการทราบถงึประสทิธภิาพในการขบัขี่
ของตน  ตวัอยา่งขอ้มลูและดชันีเหลา่น้ี ไดแ้ก่ อตัราการบรรทุก ระยะทางการวิง่เทีย่วเปล่า
ต่อระยะทางรวม ประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิ ฯลฯ (McKinnon, 2006) 
 

(5) การฝึกอบรมผูข้บัขีร่ถบรรทุกใหข้บัอย่างปลอดภยั ประหยดัเชือ้เพลงิ ถูกหลกัและได้
มาตรฐาน  จากรายงานการศกึษาพบว่า การฝึกอบรมผูข้บัขีร่ถบรรทุกสามารถเพิม่
ประสทิธภิาพการใชเ้ชื้อเพลงิไดถ้งึรอ้ยละ 4-10  ในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร 
รฐับาลไดส้นับสนุนโครงการฝึกอบรมการขบัรถบรรทุกอย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ
การใชเ้ชือ้เพลงิสงู (Safe and fuel efficient driving (SAFED) training program, 2008) 
ซึ่งไดร้บัการตอบรบัจากผูป้ระกอบการเป็นอย่างด ี นอกจากน้ี ยงัเสนอใหม้กีารใหร้างวลั
ตอบแทนแก่ผูข้บัขีข่องบรษิทัเพือ่สรา้งแรงจงูใจในการขบัขีอ่ยา่งประหยดัดว้ย (Transport 
for London, 2006 

 
สําหรบัในประเทศไทย จากผลการทดสอบของบรษิัทตรเีพชรอีซูซุ ประเทศไทย 

การศกึษาเรื่อง Best practice ในการบรหิารจดัการขนส่งเพื่อการประหยดัพลงังานของ
สภาวศิวกร ในปีพ.ศ.2547 และการศกึษา Green logistics ของ JETRO ใหผ้ลการศกึษา
ตรงกนัวา่ การอบรมพนกังานขบัรถบรรทุกใหข้บัรถอยา่งถูกหลกัและไดม้าตรฐานระดบัมอื
อาชพี จะสามารถช่วยประหยดัการใชเ้ชือ้เพลงิไดถ้งึรอ้ยละ 15-20 และลดอุบตัเิหตุจาก 2 
กรณีต่อ 1 ลา้นกโิลเมตร เหลอื 1.5 กรณีต่อ 1 ลา้นกโิลเมตร (อา้งถงึโดย สาํนักงานคณะ 
กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(2552) ในรายงานโลจสิตกิสข์องประเทศ
ไทยประจําปี 2552)   ซึ่งปจัจุบนั สมาพนัธ์โลจสิตกิสไ์ทยกไ็ดร้่วมมอืกบักรมพฒันาฝีมอื
แรงงาน จดัอบรมหลกัสตูร "พนักงานขบัรถมอือาชพี" ซึง่ผลจากกาจดัอบรมพบว่า บรษิทั
ที่ ส่ งพนัก งาน เข้าอบรมสามารถลดต้นทุน โลจิสติกส์ ได้ถึ ง  20% (สมาพันธ ์
โลจสิตกิสไ์ทย, 2552) 
 

(6) สง่เสรมิการใชร้ถบรรทกุทีป่ระหยดัเชือ้เพลงิ 
 

- การดดัแปลงและตดิตัง้เครื่องยนต์เพื่อใชก๊้าซธรรมชาต ิ (Compressed natural 
gas, CNG) ในรถบรรทุก จะช่วยลดตน้ทุนค่าขนส่งและสามารถช่วยลดปรมิาณ
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ทัง้น้ีเน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็น
พลงังานทีส่ะอาดและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากกวา่น้ํามนัดเีซล (Transport for 
London, 2006) 

 
- การเลือกใช้รถบรรรทุกที่มีน้ําหนักรถเปล่าน้อย เช่น ใช้รถที่ทําจากวสัดุที่มี

น้ําหนักเบา เช่น อลูมเินียม คาร์บอนไฟเบอร์ เป็นตน้ (McKinnon, 2006)  ใน
ประเทศไทย บรษิทั สามมติรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอรงิ จํากดั (มหาชน) กไ็ด้มี
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การวจิยัและพฒันาการเทคโนโลยกีารผลติจนสามารถผลิตรถบรรทุกเพื่อการ
พาณิชยท์ีม่น้ํีาหนักเบา สามารถบรรทุกของไดม้ากขึน้ในพกิดัทีก่ฎหมายกําหนด  
เทคโนโลยทีี่นํามาใช้ ได้แก่ การขึ้นรูปเฟรมของตวัถงัรถที่ใช้การผลติแบบป ัม๊ 
(Press) ขึน้รปูแทนการใชเ้หลก็แผน่เชื่อมต่อ ทาํใหม้น้ํีาหนักเบาแต่แขง็แรงมาก
ขึน้ และการใช้แหนบรดีปลาย ซึ่งใชเ้ทคโนโลย ีLong taper ที่นิยมใชใ้น
กระบวนการผลติรถของประเทศในแถบยุโรป ทําใหจ้ํานวนชัน้ของแหนบลดลง
จากปกต ิ10 ชัน้เหลอืเพยีง 4 ชัน้ ทําใหน้ํ้าหนักแหนบเบากว่าแหนบปกต ิแต่รบั
น้ําหนักได้เท่าเดิมและนุ่มนวลกว่า  เมื่อวิ่งรถเปล่า ก็จะไม่กินกําลังเครื่อง 
สามารถช่วยลดการสกึหรอของเครื่องยนต์ช่วงล่างและยางได ้(เจดบับลวิท ีพบับ
ลคิ รเีลชัน่ส,์ 2548) 
 

(7) พจิารณาการลดแรงตา้นอากาศ ตามหลกัการของอากาศพลศาสตร ์(Aerodynamics)  แรง
ตา้นของอากาศจะตา้นการเคลือ่นทีข่องรถทาํใหส้ิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้สงูสดุ 0.20 ลติร
ต่อกโิลเมตร (การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย, 2551)  การขบัรถบรรทุกทีค่วามเรว็ทีเ่หมาะสม
จะสามารถช่วยลดแรงตา้นอากาศได ้ จากการศกึษาของ Rocky Mountain Institute 
(2007) พบวา่ การลดความเรว็ในการขบัรถบรรทุกจาก 115 กโิลเมตรต่อชัว่โมงเป็น 105 
กโิลเมตรต่อชัว่โมงสามารถลดอตัราการใชเ้ชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ไดป้ระมาณรอ้ยละ 7 (Ang-
Olson and Schroeer, 2003; Ogburn and Ramroth, 2007)  การตดิตัง้อุปกรณ์ลดแรง
ตา้นอากาศ (Aerodynamics devices) ต่างๆ เช่น Roof Fairings, Gap fairings, Side 
skirts, Trailer base จะช่วยลดอตัราการใชเ้ชือ้เพลงิในรถบรรทุกขนาดใหญ่ไดร้อ้ยละ 4-
10 (Ang-Olson and Schroeer, 2003; Ogburn and Ramroth, 2007; Delft University of 
Technology, 2008; Georgia Tech Research Institute, 2008)  สาํหรบัผูป้ระกอบการใน
ประเทศไทย ในเบื้องต้นอาจพจิารณาวธิกีารลดแรงต้านอากาศแบบง่ายๆ เช่น การขบั
รถบรรทุกทีค่วามเรว็ทีเ่หมาะสม การคลุมผา้ใบ การตดิตัง้อุปกรณ์ดกัลมทีม่รีาคาไมส่งูมาก
นกั เป็นตน้ 
 

(8) พิจารณาการออกแบบเครือข่ายโซ่อุปทานใหม่ ลดจํานวนจุดรับส่งสินค้าที่ไม่จําเป็น 
พจิารณาเลอืกผูส้่งมอบที่อยู่ในพื้นที่ รวมทัง้จดัเสน้ทางการเดนิรถให้เหมาะสม เพื่อลด
ระยะทางในการขนสง่โดยรวม (McKinnon, 2006) 

 
(9) ใชรู้ปแบบการขนส่งทีม่อีตัราค่าขนส่งตํ่า เช่น การขนส่งทางน้ํา และการขนส่งทางรถไฟ 

ซึ่งนอกจากจะมอีตัราค่าขนส่งทีต่ํ่าแลว้ ยงัเป็นรูปแบบการขนส่งที่มปีระสทิธภิาพการใช้
เชื้อเพลงิสูง อกีทัง้ยงัเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากกว่าการขนส่งทางถนนและทางอากาศ
ดว้ย (Dings and Dijkstra, 1997; McKinnon, 2006) 

 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการอาจพจิารณาเพิม่เพลาล้อของรถบรรทุกพ่วงจาก 18 ลอ้เป็น 22 ล้อ 

(อนุมตัเิมื่อปีพ.ศ. 2549) เพื่อเพิม่น้ําหนักการบรรทุกสนิคา้จาก 47 ตนั เป็น 50.5 ตนั ตามพกิดัน้ําหนัก
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บรรทุกใหม่ ปีพ.ศ. 2549  ซึ่งในระยะแรก กระทรวงคมนาคมได้ผ่อนผนัเพิม่พกิดัน้ําหนักบรรทุกของ
รถบรรทุกพว่ง 22 ลอ้เป็น 53 ตนั และไดข้ยายระยะเวลาผอ่นผนัเรือ่ยมา จนกระทัง่ล่าสุดไดม้กีารประกาศ
ขยายเวลาการผอ่นผนัออกไปจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 โดยประกาศเป็นการผอ่นผนัใหเ้ป็นครัง้
สุดท้าย ทัง้น้ีเพื่อช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนของผู้ประกอบการที่ได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในปจัจุบนั (หนังสอืพมิพเ์ดลนิิวส,์ 2552) ซึง่ตน้ทุนในการตดิตัง้เพลาลอ้เพิม่จะประมาณ 70,000-
80,000 บาทต่อคนั (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์, 2549)   หากผูป้ระกอบการคํานวณเปรยีบเทยีบจํานวน
เทีย่วบรรทุกและตน้ทุนขนสง่ทีป่ระหยดัไดแ้ลว้ จะเหน็วา่การลงทุนดงักล่าวจะมรีะยะเวลาคนืทุนทีร่วดเรว็ 
ทัง้น้ี ภาครฐั โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลงังาน อาจพจิารณากําหนดกลไกการสนับสนุน
โครงการประหยดัพลังงานเชื้อเพลิงในภาคขนส่งร่วมด้วย เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 
(Subsidize) ในการลงทุนเพื่อการประหยดัพลงังานเชือ้เพลงิ การส่งเสรมิมาตรการการเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิต่างๆ อย่างจรงิจงั ทัง้น้ีเพื่อเร่งผลกัดนัใหเ้กดิการนําไปใชจ้รงิในภาคเอกชน ซึ่ง
การส่งเสรมิมาตรการการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานเชื้อเพลงิในภาคการขนส่งทางบกน้ี จดัเป็น
แนวทางการลดตน้ทุนการขนสง่ทีต่ํ่าและใหผ้ลเรว็ จงึควรใหค้วามสาํคญัและเรง่ดาํเนินการอยา่งยิง่ 

 
5.4.2 แนวทางการคิดอตัราค่าขนส่งและการควบคมุต้นทนุการขนส่ง 

 
จากการศกึษาการประมาณอตัราค่าขนส่งมนัสําปะหลงัระยะใกลข้องเกษตรกร และจากการ

สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ พบว่า ในโซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั ผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนส่งนิยม
คดิอตัราคา่ขนสง่ตามน้ําหนกัสนิคา้ทีข่นสง่ ไดแ้ก่ คดิในหน่วยบาทต่อกโิลกรมั สาํหรบัการขนสง่จากไร่ไป
จําหน่ายยงัสถานประกอบการแปรรูปผลติภณัฑ ์และคดิในหน่วยบาทต่อตนั สาํหรบัการขนส่งจากสถาน
ประกอบการไปยงัแหล่งอื่นๆ  หากมกีารขนส่งในระยะทางทีไ่กลขึน้ เช่น นอกเขตพืน้ที ่กจ็ะคดิอตัราค่า
ขนส่งที่แพงขึน้ในหน่วยบาทต่อน้ําหนักบรรทุก  นอกจากน้ี ยงัพบว่ามคีวามแตกต่างในการคดิอตัราค่า
ขนส่งค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในการขนส่งผลติผลออกจากไร่ของเกษตรกร  บางกรณีผูว้่าจา้งอาจเป็น
ฝ่ายเสยีประโยชน์ และบางกรณีผูป้ระกอบการขนส่งก็อาจเป็นฝ่ายเสยีประโยชน์ ซึ่งอาจเกดิโดยความ
ตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจกไ็ด ้ทัง้น้ีเน่ืองจากทัง้สองฝา่ยมกัต่อรองราคากนัโดยใชป้ระสบการณ์และความรูส้กึเป็น
ตวัตดัสนิ  ตามหลกัการแลว้ การคดิอตัราค่าขนส่งควรพจิารณาทัง้ระยะทางและปรมิาณสนิคา้ทีบ่รรทุก 
โดยอาจคดิอตัราค่าขนส่งในหน่วยบาทต่อตนั-กิโลเมตร หรอือาจใช้หลกัการที่นิยมใช้ในการขนส่งใน
ต่างประเทศ กล่าวคอื ขนส่งสนิคา้ในปรมิาณเตม็คนัรถภายใตพ้กิดัน้ําหนักทีก่ฎหมายกําหนดเสมอ แลว้
คดิอตัราค่าขนส่ง (เฉพาะขาไป หรอื Line haul) ตามระยะทางการขนส่ง รวมทัง้คดิอตัราค่าบรกิารเพิม่ 
หากมจีํานวนครัง้ในการขนถ่ายสนิคา้ขึน้-ลงมากกว่า 1 ครัง้ หรอืกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการบรกิารดา้นขนส่ง
อื่นๆ เพิม่เตมิ  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการในต่างประเทศจะคดิค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิเพิม่ (Fuel surcharge) 
เมือ่คา่เฉลีย่ของราคาน้ํามนัสงูขึน้ดว้ย (Truckloadrate.com, 2009) 

 
ตวัอยา่งการคาํนวณค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิเพิม่ เช่น สมมตใิหร้าคาฐานของน้ํามนัดเีซลเท่ากบั 25.39 

บาทต่อลติร (ราคา ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)  ราคาน้ํามนัดเีซลปจัจุบนัเฉลี่ยเท่ากบั 28.09 
บาทต่อลติร (ราคา ณ วนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552)  และอตัราสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิของรถบรรทุก
เท่ากบั 4 กโิลเมตรต่อลติร  ทีร่าคาฐาน อตัราค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิจะเท่ากบั 25.39/4 = 6.3475 บาทต่อ
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กโิลเมตร ขณะทีอ่ตัราคา่น้ํามนัเชือ้เพลงิ ทีร่าคาน้ํามนัดเีซลปจัจุบนั จะเท่ากบั 28.09/4 = 7.0225 บาทต่อ
กโิลเมตร ดงันัน้ ค่าน้ํามนัเชื้อเพลงิเพิม่จะมคี่าเท่ากบั 7.0225 - 6.3475 = 0.6750 บาทต่อกโิลเมตร 
(ดดัแปลงจากตวัอยา่งการคาํนวณโดย The Owner-Operator Independent Drivers Association, 2009) 

 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการขนสง่ควรบนัทกึขอ้มลูการขนสง่เพือ่คาํนวณตน้ทุนค่าขนสง่ของตนเอง  

Siebert (2009) ไดแ้นะนําการคดิตน้ทุนค่าขนสง่ต่อหน่วยระยะทาง โดยคดิตน้ทุนค่าใชจ้่ายรายปี จาํแนก
ตามประเภทของตน้ทุน จากนัน้หารดว้ยจาํนวนระยะทางทีว่ ิง่รถบรรทุกรายปี เพือ่คาํนวณตน้ทุนค่าขนสง่
ในหน่วยเงนิต่อหน่วยระยะทาง (บาทต่อกโิลเมตร)  ตน้ทุนคา่ขนสง่ประกอบดว้ย 

 
1. ตน้ทุนคงที ่ไดแ้ก่ ตน้ทุนของยานพาหนะ ค่าประกนัภยัและอุบตัเิหตุ ภาษรีถ และอื่นๆ  

ตน้ทุนคงทีเ่ป็นตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุปี ไมว่า่ผูป้ระกอบการจะทาํการขนสง่สนิคา้หรอืไม ่ดงันัน้ การ
คดิตน้ทุนคงทีจ่งึมคีวามสําคญัต่อผูป้ระกอบการขนส่ง ทําใหผู้ป้ระกอบการขนส่งทราบว่าจะตอ้งไดร้บั
รายรบัมากกวา่คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยจรงิต่อเทีย่วเป็นจาํนวนเงนิอยา่งน้อยเทา่ใด จงึจะไมข่าดทุน 

 
2. ต้นทุนแปรผนั เป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดขึ้นเมื่อมกีารดําเนินการขนส่ง ค่าใช้จ่าย

เหล่าน้ี ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่ายางรถยนต์ ค่าซ่อมและบํารุงรกัษา ค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาด
ยานพาหนะ คา่ผา่นทาง คา่ปรบั คา่ชัง่น้ําหนกั คา่ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเคลมสนิคา้เสยีหาย ค่าจา้งแรงงาน 
คา่โทรศพัท ์คา่ทีพ่กัและอาหาร คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ และอื่นๆ 

 
Siebert (2009) แนะนําว่า ผู้ประกอบการควรได้รบัผลตอบแทนอย่างน้อย 30% ของค่า

ดําเนินการขนส่ง ซึ่งคิดจากต้นทุนค่าขนส่ง (ผลรวมของต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน) บวกกับ
ผลตอบแทนของผูป้ระกอบการ ดงันัน้ ผลตอบแทนควรมคี่าอยา่งน้อยเท่ากบั 3 ใน 7 ของตน้ทุนค่าขนส่ง  
หากรายรบัของผูป้ระกอบการตํ่ากว่าค่าดําเนินการขนส่งที่คํานวณไว ้(ซึ่งรวมผลตอบแทน 30% แล้ว) 
ผูป้ระกอบการควรพจิารณาควบคุมตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการขนส่ง รวมทัง้พยายามหาทางเพิม่รายรบัจาก
การประกอบการ  การลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยเฉพาะค่าเชื้อเพลงิ ซึ่งเป็นต้นทุนแปรผนัหลกั แม้เพยีง
เลก็น้อยกจ็ะสง่ผลต่อการประหยดัค่าใชจ้่ายรวมตลอดทัง้ปี  ตามหลกัแลว้ หากผูป้ระกอบการคดิอตัราค่า
ขนส่งตามระยะทางทีว่ ิง่ เมื่อระยะทางการวิง่รถบรรทุกรายปีเพิม่ขึน้ ตน้ทุนค่าขนส่งต่อกโิลเมตรจะลดลง 
เน่ืองจากตน้ทุนคงทีม่กีารกระจายต่อหน่วยระยะทางมากขึน้ มอีตัราการใชอ้รรถประโยชน์จากรถบรรทุก
สงูขึน้ ซึง่หมายความวา่รายรบัต่อหน่วยระยะทางจะเพิม่สงูขึน้ดว้ย 

 
นอกจากน้ี Siebert (2009) ยงัแนะนําใหท้ําการคํานวณกําไรต่อเทีย่วดว้ย การคํานวณกําไรต่อ

เทีย่วจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการเหน็ตวัเลขรายรบัและรายจ่าย ทัง้ขาไป-ขากลบั ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ สามารถ
วเิคราะห์การทํากําไรของแต่ละเทีย่วการเดนิทางและแต่ละเสน้ทางได ้ การคํานวณค่าดําเนินการขนส่ง
รายเดอืนกส็นบัสนุนการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการเชน่กนั 

 
การคดิอตัราขนสง่อยา่งมหีลกัการ โดยพจิารณาทัง้น้ําหนกับรรทุกและระยะทางในการขนสง่ และ

บรรทุกเต็มคนัรถภายใต้พกิดัน้ําหนักที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ควบคุนต้นทุนการขนส่ง จะช่วยให้ทัง้
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ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ว่าจ้างได้ร ับประโยชน์ สามารถลดการได้เปรียบ-เสียเปรียบระหว่าง
ผูป้ระกอบการขนสง่และผูว้า่จา้งได ้

 
5.4.3 การใช้ระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรปูแบบในการขนส่งผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 

 
ในการขนสง่ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศนัน้ มกีารใชร้ะบบการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบ

อยู่ 2 แบบหลกั คอื การขนสง่ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัทางถนนร่วมกบัการขนส่งทางลําน้ํา และการขนส่ง
แป้งมนัสาํปะหลงัทางถนนรว่มกบัการขนสง่ทางรถไฟ  สาํหรบัการขนสง่ทางถนนร่วมกบัการขนสง่ทางลาํ
น้ําดว้ยเรอืโป๊ะนัน้ ไดม้กีารใชเ้พื่อขนส่งผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัมาเป็นเวลานานแล้ว (ปรชีา และคณะ, 
2531) เน่ืองจากช่วยประหยดัตน้ทุนการขนส่งไปไดม้าก และสะดวก ทําใหส้ามารถขนถ่ายสนิคา้จากเรอื
โป๊ะขึ้นเรอืเดนิสมุทรที่ท่าทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงัไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ซึ่งจากการ
สอบถามผูป้ระกอบการขนสง่ พบวา่ปญัหาทีม่กัพบในการประกอบการสว่นหน่ึงจะมาจากระดบัน้ํา ซึง่เพิม่
และลดตามฤดูกาล ทําใหบ้างช่วงไม่สามารถส่งสนิคา้ทางน้ําในบางเสน้ทางได ้ ปญัหาปรมิาณการขนส่ง
ต่อเทีย่ว ซึ่งการขนส่งทางน้ําดว้ยเรอืโป๊ะออกไปยงัท่าทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงันัน้ จะตอ้งมปีรมิาณ
การขนส่งทีสู่งเพื่อช่วยรกัษาสมดุลของเรอืเมื่อออกสู่ทะเล (อย่างน้อย 500 ตนัต่อเทีย่ว)  และอกีปญัหา
หน่ึง คอื ความตอ้งการเพิม่การใชอ้รรถประโยชน์ของเรอืขนสง่ ซึง่ผูป้ระกอบการตอ้งการทีจ่ะเพิม่ปรมิาณ
การขนสง่สนิคา้ขากลบัเพื่อลดการแล่นเปล่าของเรอื  สว่นใหญ่เมือ่ผูป้ระกอบการไดข้นถ่ายผลติภณัฑม์นั
สําปะหลงัแล้ว จะรบัสนิค้าในขากลบั เช่น ถ่านหนิลกิไนต์ ปูน เหลก็ แต่ก็ยงัไม่สามารถดําเนินการได้
ทัง้หมด ซึ่งผูป้ระกอบการตอ้งการใหม้กีารพฒันาระบบการแจง้ขอ้มูลข่าวสารความต้องการขนส่งสนิคา้ 
เพื่อประโยชน์ในการเจรจาตกลงรบัส่งสนิคา้ขาไป-ขากลบัทางเรอื เช่นเดยีวกบัการขนส่งดว้ยรถบรรทุก  
ทีผ่่านมานัน้ ผูป้ระกอบการไดอ้าศยัความสนิทสนมส่วนตวัระหว่างผูป้ระกอบการดว้ยกนั ในการร่วมมอื
กนัขนสง่สนิคา้ ในลกัษณะแลกการใชเ้รอืระหวา่งกนั ทําใหป้รมิาณการรบัสนิคา้ขากลบัทางเรอืในปจัจุบนั
ยงัอยูใ่นระดบัทีต่ํ่า 

 
อกีประเดน็ปญัหาหน่ึงทีเ่ป็นทีถ่กเถยีงกนัมากเกี่ยวกบัการขนส่งผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัทางน้ํา 

คอื ประเดน็ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากการขนถ่ายผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัและสนิคา้บางชนิดที่
ขนสง่แบบเทกองขึน้-ลงเรอืเดนิสมุทรทีท่่าทอดสมอเรอืบรเิวณเกาะสชีงันัน้ ก่อใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของ
ฝุน่ละอองมาก  จากการศกึษาผลกระทบของการขนถ่ายสนิคา้ทางเรอืในบรเิวณเกาะสชีงัของสุรยินั และ
คณะ (2549) พบวา่ คุณภาพของน้ําทะเลในบรเิวณทีม่กีารขนถ่ายสนิคา้ทีต่รวจสอบไดย้งัมคี่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพษิ ปีพ.ศ. 2537 เช่นเดยีวกบัผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในดา้นฝุ่น
ละออง ซึง่ยงัมคีา่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  พบวา่ดนิตะกอนในบรเิวณจุดเกบ็ตวัอยา่ง รอบๆ บรเิวณทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ จะมปีรมิาณสารอนิทรยีค์่อนขา้งสงู ซึ่งอาจเกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ รวมทัง้จากการตกตะกอน
สะสมลงสู่ดนิของสารอนิทรยี์จากการขนถ่ายสนิคา้และการถ่ายของเสยีและสิง่ปฏกิูลจากเรอืสนิคา้ที่มา
จอดพกั  นอกจากน้ี พบว่า สตัว์หน้าดนิมปีรมิาณลดลง ทําใหอ้าหารของสตัวน้ํ์าลดลง ส่งผลต่อห่วงโซ่
อาหารและระบบนิเวศในพื้นที่ดังกล่าว โดยสตัว์หน้าดินที่พบจะเป็นกลุ่มที่ทนทานต่อสภาวะมลพิษ  
สาํหรบัดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนในพืน้ที ่พบว่าการขนถ่ายสนิคา้ทีม่กีารฟุ้งกระจาย (ซึ่งรวมถงึ
ผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงั) ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชวีติประจําวนัของประชาชน และต่อสุขภาพของ
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ประชาชนในระยะยาว พบว่า ประชาชนมปีญัหาสุขภาพในโรคที่เกี่ยวกบัระบบทางเดนิหายใจ และมี
ประวตักิารเกดิภมูแิพฝุ้น่ละอองมาก  ซึง่ภายหลงัผูป้ระกอบการทีข่นถ่ายสนิคา้ในบรเิวณเกาะสชีงัไดม้กีาร
ดาํเนินการเพือ่ลดผลกระทบเหล่าน้ี โดยยา้ยจุดขนถ่ายสนิคา้ไปในบรเิวณทีห่่างจากฝ ัง่ทะเล และพยายาม
ขนถ่ายโดยปล่อยสนิคา้ลงเรอืในระดบัตํ่า ใกลท้อ้งเรอื เพื่อลดการฟุ้งกระจาย ทําใหชุ้มชนเกาะสชีงัไดร้บั
ผลกระทบน้อยลง แต่ทัง้น้ีพบว่า จุดขนถ่ายสนิค้าใหม่จะอยู่ใกล้ชายฝ ัง่ศรีราชาแทน ทําให้อาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนบรเิวณเมอืงศรีราชาในอนาคต ซึ่งคณะผู้ศกึษาวจิยัเห็นว่าควรมกีารประชุมระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กาํหนดกรอบทศิทางและแนวทางการจดัการแกไ้ขปญัหาในระยะยาวต่อไป 

 
สาํหรบัการขนส่งทางถนนร่วมกบัการขนส่งทางรถไฟ พบว่ามกีารใชข้นส่งเฉพาะผลติภณัฑแ์ป้ง

มนัสําปะหลงัเท่านัน้ เน่ืองจากผลติภณัฑ์มนัเสน้และมนัอดัเมด็ส่วนมากจะส่งออกผ่านท่าทอดสมอเรอื
บรเิวณเกาะสชีงัมาก จงึมกัใชก้ารขนส่งทางลาํน้ําดว้ยเรอืโป๊ะ  การขนสง่ผลติภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัทาง
รถไฟยงัมสีดัส่วนการขนส่งที่น้อย และดําเนินการในบางบรษิัทเท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากระบบการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบน้ียงัขาดความพรอ้มอยู่มาก เช่น จํานวนแคร่และหวัรถจกัรมไีม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ หรอืเก่าและชาํรุด รวมทัง้มปีระสทิธภิาพในการใชง้านตํ่า ปญัหาความไมแ่น่นอนของการเดนิรถ 
และปญัหารางคู่ทีม่อียูเ่ป็นระยะทางสัน้  นอกจากน้ี บางบรษิทัมทีีต่ ัง้อยู่ไกลจากสถานีรถไฟ ทําใหไ้ม่คุม้
ต่อการขนส่งดว้ยรูปแบบน้ี  และจากการทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารน้อย ทําใหบ้รษิทัทีต่อ้งการใชบ้รกิารระบบการ
ขนสง่ต่อเน่ืองน้ี จะตอ้งมปีรมิาณสนิคา้มากพอทีจ่ะขนสง่ตามจาํนวนแคร่ข ัน้ตํ่าทีก่ําหนดไวไ้ด ้ ในปจัจุบนั 
บรษิทัผูใ้หบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส ์(Third party logistics providers) จะเป็นผูร้บัผดิชอบการขนสง่ต่อเน่ือง
ระหว่างทางรถและทางรางใหก้บัโรงงานแปรรูปแป้งมนัสาํปะหลงั โดยทําการเช่าพืน้ทีข่องการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยที่สถานีชุมทาง และนําเครื่องมือที่จําเป็นต่อการยกตู้สินค้ามาติดตัง้ที่สถานี พร้อมทัง้
ประสานงานกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัผูว้่าจา้ง และเจา้หน้าทีข่องการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการขนส่ง
สนิคา้ตัง้แต่ตน้ทางจนถงึปลายทาง 

 
สาํหรบัปญัหารางคู่นัน้ การรถไฟแห่งประเทศไทยไดเ้ริม่ดาํเนินโครงการขยายโครงขา่ยทางคู่ให้

เพิม่ขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการเดนิรถ และเพิม่ศกัยภาพของการขนส่งระบบราง โดยเชื่อมโยงระบบ
การขนส่งจากภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมายงัพืน้ที่บรเิวณชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก (ท่าเรอื
แหลมฉบงั) (รูปที ่5-3 – รูปที ่5-6)  โครงการทีไ่ดเ้ริม่ดําเนินการแลว้ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2551 ไดแ้ก่ โครงการ
ก่อสรา้งทางคู่ในเสน้ทางรถไฟสายชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชงิเทรา – ศรรีาชา – แหลมฉบงั รวม
ระยะทาง 78 กโิลเมตร ในวงเงนิลงทุนประมาณ 5,850 ลา้นบาท (รปูที ่5-4)  และโครงการก่อสรา้งทางคู่
ในเสน้ทางรถไฟสายชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชงิเทรา – คลองสบิเกา้ – แก่งคอย (ซึ่งดําเนินการ
ต่อเน่ืองจากโครงการก่อสรา้งทางคู่ ตอนฉะเชงิเทรา – ศรรีาชา – แหลมฉบงั) รวมระยะทาง 106 
กโิลเมตร ในวงเงนิลงทุนประมาณ 7,648 ลา้นบาท ซึง่จะรวมการก่อสรา้งทางคูเ่ลีย่งเมอืง (Chord lines) 3 
แห่ง ระยะทางประมาณ 6 กโิลเมตรทีชุ่มทางฉะเชงิเทรา ชุมทางแก่งคอย และชุมทางบา้นภาชดีว้ย (รปูที ่
5-5)  ผลจากการดําเนินการน้ีจะเพิม่โครงข่ายเสน้ทางรถไฟที่เป็นทางคู่และทางสามจากเดมิทีม่อียู่เป็น
ระยะทางประมาณ 340 กโิลเมตรเป็น 524 กโิลเมตร  และในอนาคต การรถไฟแห่งประเทศไทยมแีผนที่
จะดําเนินการโครงการก่อสร้างทางคู่เป็นช่วงตามความจําเป็น ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ สาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ รวมระยะทางอีกประมาณ 832 กิโลเมตรด้วย (รูปที่ 5-6)  การ
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ดําเนินการในโครงการเหล่าน้ีมเีป้าหมายเพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบโลจสิตกิส ์เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย และสนนัสนุนการเปลีย่นรปูแบบ
การขนสง่ (Modal shift) จากการขนสง่ดว้ยรถบรรทุกมาใชก้ารขนสง่ทางรถไฟแทน ซึง่จะช่วยลดปรมิาณ
การจราจรบนถนน ลดปรมิาณการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิในรถบรรทุก ลดปรมิาณมลพษิ ลดอุบตัเิหตุและการ
สญูเสยีต่างๆ บนทอ้งถนน  จากรายงานการศกึษาพบวา่ หากมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการขนสง่สนิคา้ตู้
คอนเทนเนอรจ์ากรถบรรทุกมาใชร้ถไฟในปรมิาณ 500,000 TEUs (Twenty-foot equivalent units) ต่อปี 
หรอืเทยีบเท่ากบัการขนส่งทางรถไฟ 22 ขบวนต่อวนั (60 TEUs ต่อขบวน) จะสามารถประหยดัน้ํามนั
เชือ้เพลงิไดอ้ยา่งน้อยปีละ 200 ลา้นบาท (การรถไฟแหง่ประเทศไทย, 2551) 

 
 

 
 
รปูที ่5-3 โครงขา่ยเสน้ทางรถไฟทางคูแ่ละทางสามในปจัจุบนั 
ทีม่า: การรถไฟแหง่ประเทศไทย (2551) 
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รปูที ่5-4 โครงการก่อสรา้งทางคู่ในเสน้ทางรถไฟสายชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชงิเทรา – ศรรีาชา – 
แหลมฉบงั  
ทีม่า: การรถไฟแหง่ประเทศไทย (2551) 
 

 
 
รปูที ่5-5 โครงการก่อสรา้งทางคู่ในเสน้ทางรถไฟสายชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชงิเทรา – คลองสบิ
เกา้ – แก่งคอย 
ทีม่า: การรถไฟแหง่ประเทศไทย (2551) 
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* ชว่งทาง ระยะทาง และวงเงนิลงทุนเป็นเพยีงตวัเลขเบือ้งตน้ทีอ่า้งองิจากแผนแมบ่ทการพฒันาระบบรถไฟรางคูท่ีจ่ดัทาํไวเ้มือ่ปีพ.ศ. 2545 

 
รูปที่ 5-6 โครงการก่อสร้างทางคู่เป็นช่วง ตามความจําเป็นในเส้นทางรถไฟสายเหนือ สายตะวนัออก 
เฉียงเหนือ และสายใต ้
ทีม่า: การรถไฟแหง่ประเทศไทย (2551) 
 
 
การศึกษาระบบการขนส่งแป้งมนัสาํปะหลงัโดยการขนส่งต่อเน่ืองระหว่างทางรถและทางรางด้วย
เทคนิคการจาํลองสถานการณ์ 
 

สําหรบัปญัหาอื่นๆ ของระบบการขนส่งทางรางนัน้ คณะวจิยัไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลของการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการขนส่งทางรางด้วยเทคนิคการจําลองสถานการณ์บนคอมพวิเตอร์ โดยสร้าง
แบบจาํลองสถานการณ์ของการขนสง่ 2 รปูแบบ คอื ทางรถและทางราง ในโปรแกรมจําลองสถานการณ์ 
ARENA 11.0  รายละเอยีดของการจาํลองสถานการณ์และกระบวนการการขนสง่แสดงดงัในภาคผนวก ช 

 
ในการศกึษาน้ี คณะวจิยัพจิารณาเฉพาะการขนส่งทางรางของผลติภณัฑแ์ป้งมนัสําปะหลงัเพื่อ

การสง่ออก ซึง่ขนสง่โดยการบรรจุสนิคา้ในตูค้อนเทนเนอรเ์ทา่นัน้ เน่ืองจากเป็นรปูแบบการขนสง่ทีเ่ป็นไป
ไดแ้ละมกีารใชจ้รงิในทางปฏบิตั ิ จากการสาํรวจขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม พบวา่มผีูป้ระกอบการผลติแป้ง
มนัสาํปะหลงัเพื่อการส่งออกเพยีง 2 รายทีม่กีารขนส่งทางราง โดยทัง้ 2 รายมโีรงงานแปรรูปตัง้อยู่ใน
จงัหวดันครราชสมีา ดงันัน้ คณะวจิยัจงึไดเ้ลอืก 1 ใน 2 ผูป้ระกอบการเป็นโรงงานกรณีศกึษา  การขนสง่
ทางรางโดยโรงงานกรณีศกึษาจะเริม่จากการบรรจุผลติภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัลงในตูค้อนเทนเนอร ์แลว้
ทาํการขนสง่โดยใชร้ถหวัลากลากตูค้อนเทนเนอรไ์ปทีส่ถานีรถไฟชุมทางจริะ จงัหวดันครราชสมีา เพือ่ยก
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ตูค้อนเทนเนอร์ขึน้แคร่ จากนัน้ หวัรถจกัรจงึลากขบวนตูค้อนเทนเนอรไ์ปยงัจุดหมายปลายทางเพื่อการ
สง่ออก คอื ทา่เรอืกรุงเทพ หรอื สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง (Inland container depot, ICD) ของการ
รถไฟแหง่ประเทศไทย ทีเ่ขตลาดกระบงั ก่อนทาํการขนสง่ต่อไปยงัทา่เรอืแหลมฉบงั  การขนสง่ตูต่้อไปยงั
ท่าเรอืแหลมฉบงันัน้ จะรบัผดิชอบโดยบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัสมัปทานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย โดย
บรษิทัจะใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ทางรางไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงั แต่ปจัจุบนั พบว่าความสามารถในการ
ใหบ้รกิารขนสง่ทางรางจาก ICD ไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงัยงัไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการขนสง่สนิคา้ ทาํให้
ตอ้งมกีารขนสง่สนิคา้บรรจุตูค้อนเทนเนอรท์างรถบรรทุกควบคู่ไปดว้ย คาดวา่หลงัจากทีโ่ครงการก่อสรา้ง
ทางคู่ในเสน้ทางรถไฟสายชายฝ ัง่ทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชงิเทรา – ศรรีาชา – แหลมฉบงั แลว้เสรจ็ กจ็ะ
ลดปญัหาน้ีลงได ้ ในการศกึษาน้ี คณะวจิยัจะพจิารณาปลายทางการขนสง่ถงึ ICD เท่านัน้ จะไมพ่จิารณา
การขนสง่ตูส้นิคา้ต่อไปยงัทา่เรอืแหลมฉบงั 

 
การขนสง่ดว้ยรถบรรทุกจะดาํเนินการโดยบรรจุแป้งมนัสาํปะหลงัทีโ่รงงานแลว้ขนสง่ไปยงัท่าเรอื

กรุงเทพ หรอื ICD โดยตรง ซึง่ปกตจิะใชร้ะยะเวลาเดนิทางทัง้สิน้ประมาณ 6 ชัว่โมง โดยในการขนสง่แต่
ละครัง้ อาจต้องใช้รถบรรทุกหลายคนัในการบรรทุกสนิค้า  สําหรบัการขนส่งด้วยรถไฟ แบบจําลอง
สถานการณ์จะตอ้งคํานวณปรมิาณทีจ่ะขนส่งดว้ยรถไฟก่อน โดยพจิารณาปรมิาณทีบ่รรทุกไดท้างรถไฟ  
หากความสามารถในการบรรทุกทางรถไฟมมีากเพยีงพอ จะใชช้่องทางการขนส่งดว้ยรถไฟก่อน แต่หาก
ปรมิาณแป้งมนัสําปะหลงัที่ต้องการขนส่งมจีํานวนมากกว่าที่ความสามารถในการบรรทุกทางรถไฟจะ
รองรบัได ้แบบจําลองจะเลอืกใชก้ารขนส่งทางรถไฟร่วมกบัการขนส่งทางรถบรรทุก  ในการขนส่งสนิคา้
ดว้ยรถไฟ หลงัจากใช้รถหวัลากลากตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุแป้งมนัสําปะหลงัจากโรงงานต้นทางมายงั
สถานีชุมทางจริะแล้ว จะทําการยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นแคร่รถไฟ โดยมตี้นทุนในการยกตู้ขึ้นแคร่ตาม
จํานวนตู้ ระยะเวลาในการขนส่งแป้งมนัสําปะหลงัดว้ยรถหวัลากจากโรงงานต้นทางและขนถ่ายจากรถ
มายงัแคร่รถไฟจะใชเ้วลาทัง้สิน้ 45 นาท ี(ไมร่วมเวลารอและบรรจุแป้งมนัสาํปะหลงัเขา้ตูค้อนเทนเนอรท์ี่
โรงงาน) 

 
เน่ืองจากจุดหมายปลายทางของการขนสง่ม ี2 แห่ง คอื ICD ลาดกระบงั และท่าเรอืกรุงเทพ ใน

แบบจาํลองสถาณการณ์ คณะวจิยัจงึไดส้มมตใิหร้อ้ยละ 70 ของการขนสง่มจีุดหมายปลายทางที ่ICD และ
อกีรอ้ยละ 30 มจีุดหมายปลายทางทีท่่าเรอืกรุงเทพ  ก่อนทีจ่ะเริม่การขนสง่ทางรถไฟจากสถานีชุมทาง 
จริะ สนิคา้จะตอ้งรอหวัรถจกัร โดยจะเริม่ออกเดนิทางจากสถานีชุมทางจริะในเวลาประมาณ 10.00 น. 

 
ในบางสถานการณ์ เช่น หวัรถจกัรไม่มาตามตารางเวลา ผูป้ระกอบการอาจจําเป็นตอ้งตดัสนิใจ

เปลีย่นรูปแบบการขนส่งจากทางรถไฟมาเป็นทางรถบรรทุกแทน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสามารถจดัส่งสนิคา้ขึน้
เรอืส่งออกไดท้นัเวลา  จากการสอบถามจากผูป้ระกอบการสามารถประมาณไดว้่า สถานการณ์ที่ทําให้
ตอ้งเปลีย่นรปูแบบการขนสง่มาเป็นการขนสง่ดว้ยรถบรรทุกน้ี จะมโีอกาสเกดิขึน้ประมาณ 5% ซึง่โอกาส
ในการเกดิเหตุการณ์น้ีไดถู้กพจิารณาในแบบจาํลองสถานการณ์ดว้ย โดยไดท้ดสอบผลกระทบของความ
ไม่แน่นอนของหวัรถจกัร ในกรณีที่หวัรถจกัรมาตรงตามตารางเวลา (โอกาสที่หวัรถจกัรจะไม่มาตาม
ตารางเวลา เทา่กบั 0%) และกรณทีีห่วัรถจกัรไมม่าตามตารางเวลา ทีโ่อกาสเกดิเหตุการณ์ 5% และ 10% 
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การขนส่งทางรางใช้เวลาเดนิทางประมาณ 16 ชัว่โมงจงึมาถึงสถานีรถไฟย่านพหลโยธนิ 
หลงัจากนัน้ ขบวนรถจะตอ้งหยุดรอเวลาการปล่อยขบวนเพื่อเดนิทางไปยงัปลายทางสุดทา้ย  กรณีที่
ปลายทางคอืท่าเรอืกรุงเทพ จะต้องรอจนถงึเวลา 20.00 น. จงึออกเดนิทางจากย่านพหลโยธนิไปถงึ
ปลายทาง โดยใช้เวลาเดนิทางอีก 1 ชัว่โมง จากนัน้ทําการขนถ่ายสนิค้าที่ปลายทาง โดยใช้เวลา
ดาํเนินการประมาณ 2 ชัว่โมง  สว่นในกรณีทีป่ลายทางคอื ICD จะตอ้งรอเวลาการปล่อยขบวนทีส่ถานี
รถไฟย่านพหลโยธนิจนถงึเวลา 8.00 น. โดยทีก่ารขนส่งในเสน้ทางน้ีมกัเกดิความล่าชา้ในการจดัการ
ประมาณ 2-12 ชัว่โมง (โดยเฉลีย่ประมาณ 6 ชัว่โมง) จากนัน้จงึเดนิทางออกจากยา่นพหลโยธนิถงึ ICD 
โดยใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง เมื่อถงึปลายทางที ่ ICD สายเรอืทีร่บัขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศจะ
รบัผดิชอบดแูลการจดัสง่สนิคา้ไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงัต่อไป โดยในแบบจาํลองไดก้ําหนดใหใ้ชเ้วลาในการ
จดัการทีป่ลายทาง ICD เป็นเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

 
การทดลองโดยใชแ้บบจําลองสถานการณ์จะพจิารณาทดสอบปจัจยัและพารามเิตอร์ทีส่ําคญัดงั

แสดงในตารางที ่5-6 และกําหนดระยะเวลาในการจําลองสถานการณ์แต่ละรอบเท่ากบั 1 ปี โดยมกีาร
ทาํซํ้า 10 รอบต่อ 1 ชุดค่าปจัจยั  ตวัวดัประสทิธภิาพของระบบทีใ่ช ้ไดแ้ก่ (1) ตน้ทุนค่าขนส่งรวม 
ประกอบดว้ย คา่ขนสง่แป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยรถหวัลากตูค้อนเทนเนอร ์(จากโรงงานแปรรปูทีน่ครราชสมีา
ถงึท่าเรอืกรุงเทพหรอื ICD) และค่าขนส่งแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยรถไฟ (ซึ่งรวมค่าใชจ้่ายในการขนสง่ดว้ย
รถหวัลากจากโรงงานถงึสถานีชุมทางจริะ คา่ยกตูค้อนเทนเนอรข์ึน้แคร่ ค่าขนสง่ทางราง และค่ายกตูค้อน
เทนเนอรล์งจากแคร)่ และ (2) ปรมิาณและสดัสว่นของแป้งมนัสาํปะหลงัทีข่นสง่ทางรางหรอืทางรถ 
 
ตารางที ่5-6 ปจัจยัและพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการจาํลองสถานการณ์การขนสง่ต่อเน่ือง 

ปจัจยัหลกั คา่ทีเ่ป็นไปได ้
ปรมิาณสนิคา้ทีจ่ดัสง่ต่อวนั 200, 400, …, 1,600 ตนัต่อคาํสัง่ซือ้ 
โอกาสทีห่วัรถจกัรจะไมม่าตามตารางเวลาทีส่ถานีจริะ 0%, 5%, 10% 
จาํนวนหวัรถจกัร 1, 2 คนั 

พารามเิตอร ์ คา่ทีใ่ช ้
คา่เชา่หวัรถลาก 15,000 บาทต่อคนั 
ขนาดบรรทุกของรถหวัลากตูค้อนเทนเนอร ์ 19 ตนั 
คา่ขนสง่ทางราง 6,900 บาทต่อตูค้อนเทนเนอร ์
ขนาดบรรทุกของรถไฟ 612 ตนัต่อขบวน* 
หมายเหตุ: * คาํนวณจาก 17 ตนัต่อตูค้อนเทนเนอร ์× 2 ตูค้อนเทนเนอรต์่อแคร ่× 18 แครต่่อขบวน 

 
ผลการทดลองดว้ยแบบจําลองสถานการณ์พบว่า ควรมกีารเพิม่จํานวนขบวนรถไฟต่อวนั หาก

ปรมิาณความตอ้งการการขนส่งสนิคา้ทางรางมมีากพอ และควรมกีารลดความไม่แน่นอนของการขนส่ง
สนิคา้ทางราง  ตน้ทุนค่าขนสง่รวมสาํหรบัแป้งมนัสาํปะหลงัสง่ออกจะลดลงตามปรมิาณสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้  
ค่าประมาณของต้นทุนค่าขนส่งรวมและรอ้ยละของค่าขนส่งรวมที่ลดลงจากการเพิม่จํานวนขบวนรถไฟ
แสดงในตารางที ่5-7  ค่าประมาณของตน้ทุนค่าขนสง่รวมทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากความไมแ่น่นอนในการขนสง่
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ทางรถไฟแสดงในตารางที่ 5-8  ปรมิาณและสดัส่วนของแป้งมนัสําปะหลงัทีข่นส่งทางรางและทาง
รถบรรทุกแสดงในตารางที ่5-9 
 
ตารางที ่5-7 ตน้ทุนคา่ขนสง่รวมและตน้ทุนคา่ขนสง่รวมทีล่ดลงจากการเพิม่ขบวนรถไฟต่อวนั 

หน่วย: บาทต่อปี 

ปรมิาณสนิคา้ 
ต่อวนั (ตนั) 

โอกาสทีห่วัรถจกัรจะ 
ไมม่าตามตารางเวลา 

จาํนวนขบวนรถไฟต่อวนั คา่ขนสง่รวมทีล่ดลง 
1 2 (บาท) (รอ้ยละ) 

  200   0%  37,341,480   37,341,480   - 0% 
   5%  39,844,200   39,844,200   - 0% 
 10%  42,185,880   42,185,880   - 0% 

  400   0%  76,438,320   76,438,320   - 0% 
   5%  81,420,300   81,420,300   - 0% 
 10%  86,106,420   86,106,420   - 0% 

  600   0%  113,895,840   113,895,840   - 0% 
   5%  121,106,100   121,106,100   - 0% 
 10%  127,926,540   127,926,540   - 0% 

  800   0%  171,948,960   154,072,920   17,876,040  10% 
   5%  179,535,240   163,324,650   16,210,590  9% 
 10%  185,333,220   170,151,240   15,181,980  8% 

1,000   0%  229,740,960   190,100,040   39,640,920  17% 
   5%  237,279,240   201,917,430   35,361,810  15% 
 10%  243,081,720   210,125,880   32,955,840  14% 

1,200   0%  285,348,960   229,398,420   55,950,540  20% 
   5%  292,935,240   243,591,150   49,344,090  17% 
 10%  298,733,220   253,038,240   45,694,980  15% 

1,400   0%  343,140,960   286,363,800   56,777,160  17% 
   5%  350,679,240   299,718,510   50,960,730  15% 
 10%  356,481,720   313,988,250   42,493,470  12% 

1,600   0%  398,748,960   341,952,300   56,796,660  14% 
   5%  406,335,240   355,317,510   51,017,730  13% 
 10%  412,133,220   369,710,250   42,422,970  10% 
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ตารางที ่5-8 ตน้ทุนคา่ขนสง่รวมทีเ่พิม่ขึน้จากความไมแ่น่นอนของการขนสง่ทางราง 
หน่วย: บาทต่อปี 

ปรมิาณสนิคา้ 
ต่อวนั (ตนั) 

โอกาสทีห่วัรถจกัรจะ 
ไมม่าตามตารางเวลา 

จาํนวนขบวนรถไฟต่อวนั 
1 2 

  200   0% - - 
   5% 2,502,720 2,502,720 
 10% 4,844,400 4,844,400 

  400   0% - - 
   5% 4,981,980 4,981,980 
 10% 9,668,100 9,668,100 

  600   0% - - 
   5% 7,210,260 7,210,260 
 10% 14,030,700 14,030,700 

  800   0% - - 
   5% 7,586,280 9,251,730 
 10% 13,384,260 16,078,320 

1,000   0% - - 
   5% 7,538,280 11,817,390 
 10% 13,340,760 20,025,840 

1,200   0% - - 
   5% 7,586,280 14,192,730 
 10% 13,384,260 23,639,820 

1,400   0% - - 
   5% 7,538,280 13,354,710 
 10% 13,340,760 27,624,450 

1,600   0% - - 
   5% 7,586,280 13,365,210 
 10% 13,384,260 27,757,950 
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ตารางที ่5-9 ปรมิาณและสดัสว่นของแป้งมนัสาํปะหลงัทีข่นสง่ทางรางและทางรถ 
หน่วย: ตนั 

ปรมิาณสนิคา้ 
ต่อวนั (ตนั) 

โอกาสทีห่วัรถจกัร 
จะไมม่าตามตาราง 

จาํนวนขบวนรถไฟต่อวนั 
1 2 

ทางราง ทางรถ %ราง ทางราง ทางรถ %ราง 
  200   0% 50,880 20,840 71% 50,880 20,840 71% 

   5% 47,540 24,200 66% 47,540 24,200 66% 
 10% 44,720 27,000 62% 44,720 27,000 62% 

  400   0% 101,760 41,680 71% 101,760 41,680 71% 
   5% 95,080 48,400 66% 95,080 48,400 66% 
 10% 89,440 54,000 62% 89,440 54,000 62% 

  600   0% 152,640 62,520 71% 152,640 62,520 71% 
   5% 142,620 72,600 66% 142,620 72,600 66% 
 10% 134,160 81,000 62% 134,160 81,000 62% 

  800   0% 153,734 133,286 54% 200,880 86,080 70% 
   5% 143,147 143,752 50% 188,259 98,720 66% 
 10% 136,354 150,728 47% 180,066 106,814 63% 

1,000   0% 153,734 205,286 43% 251,100 107,600 70% 
   5% 143,147 215,752 40% 235,079 123,660 66% 
 10% 136,354 222,728 38% 225,266 133,334 63% 

1,200   0% 153,734 277,286 36% 301,320 129,120 70% 
   5% 143,147 287,752 33% 281,899 148,600 65% 
 10% 136,354 294,728 32% 270,466 159,854 63% 

1,400   0% 153,734 349,286 31% 309,672 192,982 62% 
   5% 143,147 359,752 28% 292,781 209,934 58% 
 10% 136,354 366,728 27% 268,852 233,374 54% 

1,600   0% 153,734 421,286 27% 309,672 264,982 54% 
   5% 143,147 431,752 25% 292,781 281,934 51% 
 10% 136,354 438,728 24% 268,852 305,374 47% 

 
จากตารางที ่5-7 พบวา่ การเพิม่จาํนวนเทีย่วรถไฟจาก 1 ขบวนต่อวนัเป็น 2 ขบวนต่อวนัจะ

สามารถประหยดัต้นทุนค่าขนส่งรวมต่อปีได้ เมื่อปริมาณสินค้าที่จ ัดส่งตามคําสัง่ซื้อต่อวนัมีค่าเกิน
ความสามารถในการขนส่งของรถไฟ 1 ขบวน (มากกวา่ 612 ตนั)  การลดลงของตน้ทุนค่าขนส่งมคี่า
เพิม่ขึน้ตามปรมิาณสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ (จาก 800 ตนัต่อวนั ถงึ 1,200 ตนัต่อวนั)  เมือ่ปรมิาณคาํสัง่ซื้อเกนิ
ความจุของรถไฟ 2 ขบวน (1,224 ตนั) การลดลงของค่าขนส่งมคี่าไม่เปลีย่นแปลงอย่างมนีัยสําคญั 
เน่ืองจากความตอ้งการการขนสง่สนิคา้มมีากกวา่ความสามารถในการขนสง่ของรถไฟ 2 ขบวน 
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นอกจากน้ี พบวา่การเพิม่ขึน้ของความไมแ่น่นอนของการขนสง่ทางราง (โอกาสทีห่วัรถจกัรจะไม่
มาตามตารางเวลา) ทําใหก้ารลดลงของตน้ทุนค่าขนสง่มคี่าน้อยลง ตามระดบัความไม่แน่นอนทีเ่พิม่ขึน้  
การสูญเสยีโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากความไม่แน่นอนน้ีมคี่ามากขึ้นตามปริมาณคําสัง่ซื้อที่
เพิม่ขึน้ (สงัเกตไดจ้ากค่าขนสง่รวม กรณีทีป่รมิาณสนิคา้ทีจ่ดัสง่เท่ากบั 800 ตนัต่อวนั ถงึ 1,600 ตนัต่อ
วนั) โดยการเพิม่ขึน้ของความไมแ่น่นอนจาก 0% ถงึ 5% สว่นใหญ่จะมผีลต่อการลดค่าขนสง่มากกวา่การ
เพิม่ขึน้ของความไมแ่น่นอนจากจาก 5% ถงึ 10% 
 

ในแบบจําลองสถานการณ์ มกีารกําหนดใหก้ารขนสง่แป้งมนัสาํปะหลงัเป็นทางรถ 30% ทางราง 
25% และอกี 45% เป็นทางรางหากเลอืกได ้ซึง่เป็นไปตามขอ้กําหนดของโรงงานแปรรปูกรณีศกึษาและผู้
ใหบ้รกิารดา้นขนส่งของโรงงาน ดงันัน้ สดัส่วนการขนส่งแป้งมนัสาํปะหลงัทางรางทีม่ากทีสุ่ดทีเ่ป็นไปได้
จะมคี่าประมาณ 70% (หรอือาจมากกว่า 70% ได้ เน่ืองจากในแบบจําลองใช้การสุ่มเลอืกรูปแบบการ
ขนสง่ ตามคา่ความน่าจะเป็น) เมือ่พจิารณาปรมิาณและสดัสว่นการขนสง่ทางรางและทางรถในตารางที ่5-
9 พบวา่ โดยรวมแลว้ เมือ่ความไมแ่น่นอนของการขนสง่ทางรางเพิม่ขึน้ สดัสว่นการขนสง่ทางรางจะมคี่า
ลดลง  สาํหรบักรณทีีม่รีถไฟ 1 ขบวนต่อวนั เมือ่ปรมิาณคาํสัง่ซื้อน้อยกวา่ความสามารถในการขนสง่ของ
รถไฟ 1 ขบวน (612 ตนั) สดัสว่นการขนสง่ทางรางมคีา่ใกลเ้คยีง 70%  เมือ่ปรมิาณคาํสัง่ซือ้มากกวา่ 612 
ตนั สดัสว่นการขนสง่ทางรางมคีา่ลดลงตามลาํดบั  สาํหรบักรณทีีม่รีถไฟ 2 ขบวนต่อวนั เมือ่ปรมิาณคาํสัง่
ซื้อน้อยกว่าความสามารถในการขนส่งของรถไฟ 2 ขบวน (1,224 ตนั) สดัส่วนการขนส่งทางรางมคี่า
ใกลเ้คยีง 70%  เมือ่ปรมิาณคาํสัง่ซือ้มากกวา่ 1,224 ตนั สดัสว่นการขนสง่ทางรางมคีา่ลดลง ตามลาํดบั  

 
จากผลการศกึษาระบบการขนส่งแป้งมนัสาํปะหลงัโดยการขนส่งต่อเน่ืองระหว่างทางรถและทาง

รางด้วยเทคนิคการจําลองสถานการณ์น้ี ชี้ให้เหน็ว่า การปรบัปรุงประสทิธภิาพการให้บรกิารของการ
ขนสง่ทางราง ลดความไมแ่น่นอนในการขนสง่ พรอ้มทัง้จดัหาทรพัยากรในการขนสง่ (หวัรถจกัรและแคร่) 
เพิม่เตมิใหเ้หมาะสมต่อปรมิาณความตอ้งการการขนสง่ เปลีย่นทดแทนหวัรถจกัรและแคร่ทีเ่ก่า หมดอายุ
การใช้งาน และหัวรถจักรที่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงตํ่ า จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งของ
ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งมาก 

 
ทัง้น้ี หากภาครฐัไม่พรอ้มที่จะลงทุน อาจพจิารณาเปิดโอกาสใหเ้อกชน รวมทัง้บรษิทัต่างชาต ิ

เขา้มารว่มลงทุนโดยใชร้ะบบใหส้มัปทาน เพือ่เร่งสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบรางเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการด้านการขนส่ง สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ  
นอกจากน้ี ควรพจิารณาการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดบัการใหบ้รกิาร 
และเพิม่ประสทิธภิาพการทํางานใหเ้ทยีบเท่าภาคเอกชน ซึ่งหากระบบการขนส่งน้ีมคีวามพรอ้มในการ
ให้บรกิารมากขึ้นแล้ว ก็จะมผีูป้ระกอบการหนัมาใช้บรกิารการขนส่งรูปแบบน้ีมากขึ้นมาก  ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจดัการโซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั รวมทัง้ผลติภณัฑส์่งออกอื่นๆ ในภาพรวม
ของทัง้ประเทศ  สามารถลดตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยไดม้าก  รวมทัง้ช่วยพฒันาระบบโลจสิตกิส์
ของประเทศใหเ้ตบิโตไปอยา่งกา้วกระโดดดว้ย 
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บทท่ี 6 
สรปุและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรปุผลการศึกษา 

 
รายงานฉบบัน้ีนําเสนอผลการศกึษาการจดัการโซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศ

ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แสดงโครงสรา้งการเชื่อมโยงโซ่อุปทานและระบบโลจสิตกิสข์องอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั ศกึษาประสทิธภิาพการดําเนินงานของผูเ้กี่ยวขอ้งในโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลงั และเสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพการดําเนินงาน 
รวมถงึการปรบัรูปแบบการขนส่งสาํหรบัระบบโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องอุตสาหกรรม ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัเป็นผลติผลทีส่ําคญัของประเทศไทย มปีรมิาณการส่งออกเป็นจํานวนมาก เป็น
อนัดบัที ่2 รองจากขา้ว และมมีลูค่าการสง่ออกรวมมากกวา่ 4 หมืน่ลา้นบาทต่อปี ซึง่มากเป็นอนัดบัที ่3 
รองจากยางพาราและขา้ว (จากขอ้มลูการสง่ออกในปีพ.ศ. 2550-2551 โดยกระทรวงพาณิชย)์ นอกจากน้ี 
ประเทศไทยยงัเป็นผูส้ง่ออกผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกอกีดว้ย โดยสามารถครอง
สว่นแบง่การตลาดสงูถงึรอ้ยละ 70 ในตลาดโลก 

 
งานวจิยัน้ีไดศ้กึษารูปแบบของโซ่อุปทานปจัจุบนัของผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัตามแนวทางของ 

“แบบจาํลองอา้งองิการดาํเนินงานของโซ่อุปทาน” (Supply-chain operations reference model หรอื 
SCOR model) (The Supply-Chain Council, 2008) และสามารถสรา้งแบบจาํลองของโซ่อุปทานไดด้งัใน
รปูที ่3-1 (บทที ่3) ซึง่สามารถอธบิายพอสงัเขปไดด้งัน้ี  โซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศ
ไทยเริม่จากการเพาะปลูกของเกษตรกรชาวไทยทีก่ระจายอยู่ทัง้ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และพืน้ทีต่อนกลางของประเทศ โดยมกีารเพาะปลูกทีจ่งัหวดันครราชสมีามากทีสุ่ด (ประมาณรอ้ยละ 25 
ของการเพาะปลกูทัง้ประเทศ)  พืน้ทีก่ารเพาะปลูกมนัสาํปะหลงัของประเทศไทยจะมปีระมาณ 7.75 ลา้น
ไร ่เฉลีย่เทา่กบั 16.13 ไรต่่อครวัเรอืน มผีลผลติหวัมนัสดเฉลีย่ 3.40 ตนัต่อไร่ (ขอ้มลูในปีพ.ศ. 2551 โดย 
สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2551ค) เกษตรกรสว่นใหญ่จาํหน่ายผลผลติของตนใหก้บัลานมนัเพือ่แปร
รูปเบื้องตน้เป็นมนัเสน้ หรอืจําหน่ายใหก้บัโรงงานแปรรูปเพื่อแปรรูปเป็นแป้ง หรอืมนัอดัเมด็ หรอืเอทา
นอล  ผลติภณัฑจ์ากมนัสาํปะหลงัจะถูกจาํหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยการขนสง่สว่นใหญ่จะ
ใชท้างถนน และมบีางสว่นทีใ่ชก้ารขนสง่ทางน้ําและทางรางรถไฟ 

 
ผลจากการศกึษาการจดัการโซ่อุปทานของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัสามารถระบุถงึสภาพปญัหา

ต่างๆ และแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพไดด้งัน้ี  
 
สภาพปญัหาทีไ่รม่นัสาํปะหลงั 
 
พบว่าเกษตรกรทีเ่พาะปลูกมนัสาํปะหลงัมานานจะมปีระสทิธภิาพในการเพาะปลูกมนัสาํปะหลงั

คอ่นขา้งด ี แต่บางรายขาดทุนทรพัยใ์นการลงทุนเพาะปลกู ทาํใหไ้มส่ามารถเตรยีมการเพาะปลกูและดแูล
พชืไดเ้ตม็ที ่ทัง้น้ีเพือ่ลดตน้ทุนการผลติของตน สง่ผลใหม้ปีรมิาณผลผลติต่อไร่ตํ่ากวา่ทีค่วร  เกษตรกร
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สว่นใหญ่ทาํการเพาะปลกูโดยใชป้ระสบการณ์เป็นหลกั และนิยมปรกึษาปญัหาการเพาะปลกูกบัญาตแิละ
เพื่อนบา้นซึ่งเป็นเกษตรกรดว้ยกนั  จงึมกัพบว่าเกษตรกรในพืน้ทีเ่ดยีวกนัมกัจะดําเนินการเพาะปลูกใน
ลกัษณะคล้ายคลงึกนั และเป็นไปในรูปแบบเดมิๆ  แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามเีกษตรกรจํานวนหน่ึงที่มี
ความสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ ดงันัน้ หาก
หน่วยงานของรฐัฯ และเอกชนสามารถจดัการฝึกอบรมและนําเสนอความรู้และเทคโนโลยกีารผลิตที่
สามารถใหผ้ลสาํเรจ็ไดจ้รงิแก่เกษตรกรจาํนวนหน่ึงแลว้ กจ็ะสามารถผลกัดนัใหเ้กษตรกรในพืน้ทีเ่ดยีวกนั
ปรบัเปลีย่นวธิกีารผลติตามได ้ นอกจากน้ี ควรสง่เสรมิการใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรอยา่งทัว่ถงึ โดยอาจเน้น
ในพื้นที่ที่มกีารเพาะปลูกมากก่อน เพื่อเร่งรดัการปรบัปรุงประสทิธภิาพการเพาะปลูกในภาพรวมของ
ประเทศ 

 
การสง่เสรมิการพฒันาและฝึกอบรมเจา้หน้าทีก่รมสง่เสรมิการเกษตรในพืน้ทีอ่ยา่งต่อเน่ืองจดัเป็น

สิง่สาํคญั ทัง้น้ีเพื่อใหเ้จา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถอย่างพอเพยีง ทนัต่อขอ้มลูข่าวสารและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  สามารถถ่ายทอดความรู ้รวมทัง้ใหค้าํแนะนําเพือ่ชว่ยแกป้ญัหาการผลติพชืผลแก่เกษตรกรไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  ประเทศไทยไดม้กีารวจิยัและพฒันาพนัธุ ์รวมทัง้ศกึษาเทคนิคการเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัมาเป็น
เวลานานแล้ว แต่ความรู้ที่มีอยู่ย ังกระจัดกระจายค่อนข้างมาก การนําระบบการจัดการความรู ้
(Knowledge management) มาใช ้จะช่วยสนับสนุนการทาํงานของเจา้หน้าทีก่รมสง่เสรมิการเกษตร และ
สง่เสรมิการพฒันาระบบการผลติมนัสาํปะหลงัของไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
นอกจากน้ี ควรมกีารฝึกอบรมใหเ้กษตรกรไดเ้รยีนรูว้ธิกีารบนัทกึขอ้มลูการเพาะปลกู การจดัทํา

บญัชธุีรกจิการเกษตรอยา่งงา่ย และการวางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึง่จะช่วยให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกไดด้ขี ึน้ สามารถควบคุมตน้ทุนการผลติและวดัประสทิธภิาพการ
ดาํเนินงานของตนเองได ้ ซึง่ขอ้มลูทีเ่กษตรกรจดัเกบ็ยงัเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรายอื่นๆ อกีดว้ย 

 
ในการกําหนดราคารบัซื้อหวัมนัสําปะหลงัสด พบว่ามรีะบบราคา 2 ระบบ คอื การรบัซื้อตาม

เปอร์เซ็นต์แป้ง และการรับซื้อหัวมันสําปะหลังสดแบบคละหรือเหมารวม  ในพื้นที่ที่เพาะปลูกมัน
สาํปะหลงัไดเ้ปอรเ์ซน็ต์แป้งเฉลีย่ตํ่า มกันิยมซื้อขายมนัสําปะหลงัแบบเหมารวม ขณะทีพ่ืน้ทีท่ีเ่พาะปลูก
มนัสาํปะหลงัไดเ้ปอร์เซน็ต์แป้งเฉลีย่ค่อนขา้งสงู จะนิยมซื้อขายมนัสาํปะหลงัตามเปอรเ์ซน็ต์แป้ง ยกเวน้
ในช่วงเวลาที่มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ผู้ประกอบการแปรรูป
ผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงักอ็าจรบัซื้อมนัสําปะหลงัแบบเหมารวม เพื่อจูงใจเกษตรกรทัง้ในพื้นที่และนอก
พืน้ทีใ่หนํ้ามนัสาํปะหลงัมาจาํหน่าย  การรบัซือ้มนัสาํปะหลงัแบบเหมารวมนัน้ ทาํใหเ้กษตรกรในบางพืน้ที่
ไม่ใส่ใจที่จะปรบัปรุงคุณภาพการเพาะปลูกในด้านเปอร์เซ็นต์แป้ง จะเน้นแต่การเพิม่ปริมาณผลผลิต
เทา่นัน้ ดงันัน้ หากตอ้งการปรบัปรุงคุณภาพดา้นเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนั จะตอ้งมกีารกําหนดราคารบัซื้อ
ในทัง้สองระบบให้แตกต่างกนัมากพอที่จะจูงใจให้เกษตรกรมุ่งเน้นการปรบัปรุงคุณภาพผลผลติด้าน
เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งดว้ย 
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สภาพปญัหาของผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 
จากการสํารวจดว้ยแบบสอบถาม พบว่า ปญัหาทีผู่ป้ระกอบการแปรรูปผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั

พบมาก ไดแ้ก่ ปญัหาปรมิาณวตัถุดบิไม่ไดต้ามแผน (รอ้ยละ 25.93) ปญัหาคุณภาพวตัถุดบิไม่ไดต้าม
มาตรฐาน (รอ้ยละ 11.11) และปญัหาขาดแคลนแรงงานในบางช่วง (รอ้ยละ 9.26)  ส่วนประเดน็ที่
ผูป้ระกอบการต้องการได้รบัความช่วยเหลอืจากบุคคลภายนอก ได้แก่  การบรหิารการผลติ การตลาด 
การเงิน และการขนส่ง ซึ่งมสีดัส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือในประเด็นดงักล่าว
ประมาณรอ้ยละ 22-25 ของผูต้อบแบบสอบถาม  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งกลยุทธก์ารดาํเนิน
ธุรกจิและความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั พบว่า การสรา้ง
ร่วมมอืและประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกบัทัง้เกษตรกร/ผู้ส่งมอบวตัถุดบิและลูกค้า จะช่วยให้
องค์กรสามารถแข่งขนัไดใ้นทัง้ดา้นราคา คุณภาพ เวลานํา การจดัส่งสนิคา้ เอกลกัษณ์ของสนิคา้ และ
ความหลากหลายของสนิคา้  การทําแผนการตลาดอย่างสมํ่าเสมอ และการพฒันาตลาดใหม่ๆ จะช่วย
ส่งเสรมิความสามารถในการแขง่ขนัขององค์กรในหลายๆ ดา้น เช่นเดยีวกบัการใหค้วามสาํคญักบัความ
พงึพอใจของลกูคา้ในระดบัสงู โดยกาํหนดเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัขององคก์ร  องคก์รควรใหค้วามสาํคญั
กับการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ ทุกตําแหน่งและหน้าที่ อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะความรูด้า้นระบบคุณภาพต่างๆ  การใหค้วามสําคญักบัการประหยดัพลงังานกจ็ะช่วยเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัได ้ทัง้น้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงัเป็นอุตสาหกรรมทีม่สีดัสว่นกําไร
ต่อตน้ทุนของสนิคา้ไม่มากนัก การมนีโยบายดา้นการประหยดัพลงังานและนําไปปฏบิตัจิรงิ จะสามารถ
ชว่ยลดตน้ทุนการผลติสนิคา้ลงไดม้าก 

 
สภาพปญัหาการแปรรปูมนัสาํปะหลงัเป็นเอทานอลเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 
 
จากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการแปรรูปมนัสาํปะหลงัเป็นเอทานอลรายหน่ึง พบว่า ปญัหาหลกั

ของอุตสาหกรรม คอื ความไม่แน่นอนของนโยบายในการส่งเสรมิพลงังานของภาครฐั และปญัหาการ
กําหนดราคาขายของเอทานอลซึ่งมรีาคาตํ่ากว่าต้นทุน  ซึ่งในประเดน็หลงันัน้ ทางภาครฐัได้พจิารณา
อนุมตักิารใชห้ลกัเกณฑก์ําหนดราคาเอทานอลโดยอา้งองิตน้ทุนการผลติในประเทศเป็นการชัว่คราวแลว้ 
ทาํใหร้าคาขายเอทานอลในปจัจุบนัสงูขึน้ สามารถบรรเทาปญัหาดงักล่าวไปไดอ้ยา่งน้อยระยะหน่ึง  สว่น
ปญัหาอื่นๆ ทีพ่บ ไดแ้ก่ ปญัหาความสกปรกของหวัมนัสด ซึ่งทําใหท้างโรงงานตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการ
ทําความสะอาดหวัมนัสดก่อนดําเนินการผลติมาก เน่ืองจากหากไม่ดูแลจดัการใหเ้หมาะสมแลว้ จะส่งผล
ต่อการทาํงานของเครือ่งจกัรได ้ ปญัหาการเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละการบาํรุงรกัษาเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติ
ซึง่นําเขา้จากต่างประเทศ  และปญัหาจากการจดัเกบ็ผลติภณัฑซ์ึง่สง่ผลต่อความบรสิทุธิข์องเอทานอล 

 
สภาพปญัหาของการขนสง่ 
 
การขนส่งในโซ่อุปทานผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัเป็นการขนส่งดว้ยถนนเป็นหลกั จากการศกึษา

พบว่าเกษตรกรนิยมใชร้ถบรรทุกขนาดเลก็ (รถอแีต๋น) ซึ่งมปีระสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิตํ่าในการขนส่ง
หรอืขนส่งผลติผลไม่เต็มคนัรถ  การรวมผลติผลของเกษตรกรเพื่อขนส่งด้วยรถเที่ยวเดยีวจะช่วยลด
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ปญัหาน้ีได ้ สาํหรบัการขนส่งออกจากโรงงานจะใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ขึน้ ตัง้แต่รถบรรทุกหกลอ้จนถงึ
รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ และยังมีโอกาสในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและ
ประสทิธภิาพการใช้เชื้อเพลงิ ซึ่งการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้เชื้อเพลงิ แม้เพยีงเล็กน้อย ก็จะช่วยลด
ตน้ทุนโดยรวมไดม้าก 

 
นอกจากน้ี พบว่า ผูใ้ห้บรกิารดา้นการขนส่งนิยมคดิอตัราค่าขนส่งตามน้ําหนักบรรทุกที่ขนส่ง 

ได้แก่ คิดในหน่วยบาทต่อกิโลกรมั สําหรบัการขนส่งจากไร่ไปจําหน่ายยงัสถานประกอบการแปรรูป
ผลติภณัฑ ์หรอืในหน่วยบาทต่อตนั สาํหรบัการขนสง่จากสถานประกอบการไปยงัแหล่งอื่นๆ  หากมกีาร
ขนส่งในระยะทางที่ไกลขึน้ เช่น นอกเขตพื้นที่ กจ็ะคดิอตัราค่าขนส่งที่แพงขึน้ในหน่วยบาทต่อน้ําหนัก
บรรทุก  ซึง่ตามหลกัการแลว้ การคดิอตัราค่าขนสง่ควรพจิารณาทัง้ระยะทางและปรมิาณสนิคา้ทีบ่รรทุก  
การกําหนดโครงสร้างอตัราค่าขนส่ง คํานวณอตัราค่าขนส่งอย่างมหีลกัการ โดยพจิารณาทัง้น้ําหนัก
บรรทุกและระยะทางในการขนส่ง บรรทุกเตม็คนัรถภายใตพ้กิดัน้ําหนักทีก่ฎหมายกําหนด รวมทัง้บนัทกึ
ขอ้มูลการขนส่ง เพื่อควบคุมต้นทุนการดําเนินการ จะช่วยให้ทัง้ผูป้ระกอบการขนส่งและผูว้่าจ้างได้รบั
ประโยชน์ สามารถลดการไดเ้ปรยีบ-เสยีเปรยีบระหวา่งผูป้ระกอบการขนสง่และผูว้า่จา้งได ้

 
สาํหรบัการขนสง่ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศดว้ยระบบการขนสง่ต่อเน่ืองหลายรปูแบบนัน้ 

มกีารใชใ้น 2 รปูแบบหลกั คอื การขนสง่ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัทางถนนร่วมกบัการขนสง่ทางลาํน้ํา และ
การขนส่งแป้งมนัสําปะหลงัทางถนนร่วมกบัการขนส่งทางราง  สําหรบัการขนส่งทางถนนร่วมกบัการ
ขนส่งทางลําน้ําดว้ยเรอืโป๊ะนัน้ ไดม้กีารใชเ้พื่อขนส่งผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงัมานานแลว้ เน่ืองจากช่วย
ประหยดัตน้ทุนการขนสง่ไดม้ากและสะดวกต่อการขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทรทีท่่าทอดสมอเรอืบรเิวณ
เกาะสชีงั  ในการขนสง่ต่อเน่ืองในรปูแบบน้ี สามารถเพิม่ประสทิธภิาพไดโ้ดยการเพิม่ปรมิาณการขนสง่ขา
กลบั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใช้เชื้อเพลงิ และลดต้นทุนดําเนินงาน  การพฒันาระบบการแจ้งขอ้มูล
ขา่วสารความตอ้งการขนส่งสนิคา้ เพื่อประโยชน์ในการเจรจาตกลงรบัส่งสนิคา้ขาไป-ขากลบัทางเรอื จะ
ช่วยแกป้ญัหาดงักล่าวได ้  สว่นปญัหาดา้นผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจากการฟุ้งกระจายของฝุน่ละอองที่
เกดิจากการขนถ่ายผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัและสนิคา้เทกองอื่นๆ ในบรเิวณเกาะสชีงันัน้ สุรยินั และคณะ 
(2549) ได้เสนอแนะให้ประชุมหารอืระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อกําหนดกรอบทศิทางและแนว
ทางการจดัการแกไ้ขปญัหาในระยะยาวต่อไป 

 
สําหรับการขนส่งทางถนนร่วมกับการขนส่งทางราง พบว่า ปจัจุบันมีการใช้ขนส่งเฉพาะ

ผลติภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัเพือ่การสง่ออกเทา่นัน้ และยงัมสีดัสว่นการใชท้ีน้่อย เน่ืองจากระบบการขนสง่
ต่อเน่ืองหลายรปูแบบน้ียงัขาดความพรอ้มอยูม่าก ซึง่ภาครฐักไ็ดพ้ยายามปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ระบบการขนส่งทางราง โดยไดทุ้่มงบประมาณกว่าหมื่นล้านบาทในการขยายโครงข่ายทางคู่ใหเ้พิม่ขึน้ 
เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถไฟ  และเชื่อมโยงระบบการขนส่งจากภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมายงัท่าเรอืแหลมฉบงั  สาํหรบัในดา้นปญัหาการดําเนินงานของการขนส่งทางราง 
จากการศกึษาระบบการขนส่งแป้งมนัสาํปะหลงัส่งออกดว้ยการขนส่งต่อเน่ืองระหว่างทางรถและทางราง 
โดยใช้เทคนิคการจําลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลการดําเนินงานจากโรงงาน
กรณีศึกษาแห่งหน่ึงที่มกีารขนส่งในรูปแบบน้ี พบว่า การลดความไม่แน่นอนในการขนส่งทางรางจะ
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สามารถลดตน้ทุนการขนสง่สนิคา้ไดอ้ยา่งน้อย 6%  และในกรณีทีป่รมิาณความตอ้งการการขนสง่สนิคา้
ทางรางมมีากพอ การเพิม่จํานวนขบวนรถไฟต่อวนัจะช่วยประหยดัตน้ทุนการขนส่งไดม้ากกว่า 8% ซึ่ง
ตวัเลขที่แสดงน้ีเป็นเพยีงการลดต้นทุนการขนส่งของผูป้ระกอบการเพยีงรายเดยีวเท่านัน้ ดงันัน้ หาก
สามารถปรบัปรุงระบบการขนส่งทางรางให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้นได้ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาระบบโลจสิตกิสใ์นภาพรวมของทัง้ประเทศเป็นอยา่งมาก 

 
6.2 แนวทางการปรบัปรงุและพฒันาระบบโซ่อปุทานผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 

สาํหรบัเกษตรกร 
 

1) ควรมกีารอบรมนักวชิาการเกษตรในพืน้ทีอ่ย่างต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถนําความรูท้ีถู่กตอ้ง
ไปถ่ายทอดและช่วยแกป้ญัหาเกีย่วกบัการเพาะปลกูพชืผลใหแ้ก่เกษตรกร เน่ืองจากนักวชิาการเกษตรใน
พืน้ทีเ่ป็นผูท้ีใ่กลช้ดิเกษตรกร  นอกจากน้ี ควรจดัทาํระบบการจดัการความรูเ้พือ่สนับสนุนการถ่ายทอด
ความรูข้องนกัวชิาการเกษตร 

 
2) ฝึกอบรมเกษตรกรในเรื่องต่างๆ เพิม่เตมิ ทัง้ในดา้นการปฏบิตัใินการเตรยีมการเพาะปลูก 

ดแูล และเกบ็เกีย่วผลผลติทีถู่กตอ้งตามหลกัเกษตรดทีีเ่หมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) 
และตามพนัธุ์ สภาพดนิ และสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีข่องตน อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยกีารเพิม่
ผลผลติ การบรหิารจดัการไร ่การจดบนัทกึขอ้มลูทีจ่าํเป็น และการนําขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผน
อย่างเป็นระบบและครบวงจร การกําจดัและป้องกนัศตัรูพชืและโรคพชืทีเ่หมาะสม การใชเ้ครื่องทุนแรงที่
เหมาะสม และการเลอืกใชข้นาดรถบรรทุกในการขนส่ง การควบคุมตน้ทุนการผลติและตน้ทุนการขนส่ง
ผลติผล โดยควรดาํเนินกจิกรรมการถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถงึ   การสง่เสรมิ
การเพาะปลูกที่ถูกต้องนัน้จดัเป็นสิง่สําคญัอย่างยิง่ เน่ืองจากจะทําให้วตัถุดบิมนัสําปะหลงัมคีุณภาพ
สมํ่าเสมอมากขึน้ โดยจะส่งผลถงึการแปรรูปผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและการยอมรบัคุณภาพ
ผลติภณัฑจ์ากลกูคา้ในต่างประเทศต่อไปอกีดว้ย 

 
3) ภาครฐัควรจดัหาแหล่งน้ําเพิม่เตมิใหเ้กษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรจํานวนมากอยู่ห่างไกล

จากแหลง่น้ํา  ถงึแมว้า่มนัสาํปะหลงัจะเป็นพชืทนแลง้ แต่พบวา่ หากพชืไดร้บัน้ําในปรมิาณทีเ่หมาะสม จะ
ชว่ยเพิม่ปรมิาณผลผลติและเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งได ้

 
4) ภาครฐัควรพจิารณาการช่วยเหลอืดา้นการเงนิทีเ่หมาะสม สาํหรบัการลงทุนจดัหาเครื่องมอื

และอุปกรณ์ทางการเกษตร และพจิารณาหาแนวทางการจดัตัง้ศูนย์เพื่อการใช้เครื่องมอืและอุปกรณ์
ร่วมกนัภายในหมูบ่า้น (Village equipment pool center) ใหแ้ก่เกษตรกร เพือ่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน
การเพาะปลกู และลดปญัหาการขาดแคลนแรงงาน ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิปญัหาในอนาคต 
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สาํหรบัโรงงานแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 

ผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัควรพฒันากลยุทธใ์นการบรหิารจดัการองคก์ร เพือ่
เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของตน โดยกลยทุธท์ีพ่บวา่มคีวามสาํคญัมากต่อการเพิม่ความสามารถใน
การแขง่ขนัในหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่  

 
1) การสร้างร่วมมือและประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับทัง้เกษตรกรผู้ส่งมอบมัน

สาํปะหลงัและลกูคา้ รวมทัง้สง่เสรมิการทาํสญัญาตกลงซือ้ขายกบัเกษตรกร (Contract farming) 
 
2) การทาํแผนการตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ และการทาํการตลาดเชงิรุก  

 
3) การเน้นใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพสนิคา้และความพงึพอใจของลกูคา้ 
 
4) การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดบั ทุกตําแหน่งและหน้าที่ อย่าง

ต่อเน่ือง โดยเฉพาะความรูด้า้นระบบคุณภาพต่างๆ  
 
5) การใหค้วามสาํคญักบันโยบายการประหยดัพลงังาน 

 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการควรพจิารณาการลงทุนในระบบอตัโนมตัเิพื่อลดปญัหาการขาดแคลน

แรงงาน และเพื่อลดการใชพ้ลงังานภายในสถานประกอบการ ซึ่งจะช่วยลดตน้ทุนการดําเนินงานในระยะ
ยาวได ้  และภาครฐัควรเขา้มาช่วยเหลอืผูป้ระกอบการรายย่อย ในดา้นการบรหิารการผลติ การตลาด 
การเงนิ และการขนสง่ เพือ่สง่เสรมิศกัยภาพของผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัไทย 

 
สาํหรบัการขนสง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ภาคการขนสง่ควรศกึษาและกําหนดมาตรการการลดตน้ทุนการขนสง่ โดยการเพิม่ประสทิธภิาพ

การใชเ้ชือ้เพลงิของรถบรรทุก ไดแ้ก่ การลดการบรรทุกทีไ่มเ่ตม็คนัรถ การลดปรมิาณการวิง่รถเทีย่วเปล่า 
โดยสรา้งความร่วมมอืระหว่างองค์กรใหม้ากขึน้ การเลอืกใชข้นาดรถทีเ่หมาะสม การรวมกลุ่มเกษตรกร
เพื่อประหยดัค่าขนส่ง การฝึกอบรมพนักงานขบัรถเพื่อการขบัขี่อย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยัได้
มาตรฐาน การเพิม่มาตรฐานบํารุงรกัษารถบรรทุก การตดิตัง้อุปกรณ์ลดแรงตา้นอากาศพลศาสตร์ การ
พิจารณาเพิ่มเพลาและล้อของรถบรรทุกเพื่อเพิ่มน้ําหนักการบรรทุกต่อเที่ยว ฯลฯ นอกจากน้ี ควร
พจิารณาการควบคุมตน้ทุนคา่ขนสง่ และการคดิอตัราคา่ขนสง่อยา่งมหีลกัการ โดยกาํหนดโครงสรา้งอตัรา
ค่าขนสง่ ทีพ่จิารณาทัง้น้ําหนักบรรทุกและระยะทางการขนสง่ เพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรมระหว่างผูว้่าจา้ง
และผูป้ระกอบการขนสง่ 

 
สําหรบัภาครฐั โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพลงังาน ควรพจิารณากําหนดกลไกการ

สนับสนุนโครงการการประหยดัพลงังานเชื้อเพลงิในภาคขนส่ง เช่น การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิ 
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(Subsidize) ในการลงทุนในโครงการประหยดัพลงังานเชื้อเพลิง การส่งเสริมมาตรการการเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้พลงังานเชื้อเพลิงต่างๆ อย่างจริงจงั เพื่อเร่งผลกัดนัให้เกิดการนําไปใช้จริงใน
ภาคเอกชน   นอกจากน้ี ควรใหก้ารสนับสนุนการศกึษาวจิยัเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการใชเ้ชือ้เพลงิใน
ภาคการขนสง่เพิม่มากขึน้ดว้ย   ซึง่การสง่เสรมิมาตรการการเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิใน
ภาคการขนส่งทางบกน้ี จดัเป็นแนวทางการลดตน้ทุนการขนส่งทีต่ํ่าและใหผ้ลเรว็ จงึควรใหค้วามสาํคญั
และเรง่ดาํเนินการ 

 
สําหรบัการขนส่งทางลําน้ํา ควรสนับสนุนการเพิม่การใช้อรรถประโยชน์ของเรอืบรรทุกสนิค้า 

เช่นเดยีวกบัในรปูแบบการขนสง่อื่นๆ  สาํหรบัการขนสง่ทางราง ควรลดความไมแ่น่นอนในการขนสง่ทาง
ราง พรอ้มทัง้จดัหาทรพัยากรในการขนสง่ ไดแ้ก่ หวัรถจกัรและแคร ่เพิม่เตมิใหเ้หมาะสมต่อปรมิาณความ
ต้องการการขนส่ง เปลี่ยนทดแทนหัวรถจักรและแคร่ที่เก่า หมดอายุการใช้งาน และหัวรถจักรที่มี
ประสทิธภิาพการใชเ้ชื้อเพลงิตํ่า ซึ่งหากระบบการขนส่งน้ีมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารมากขึน้ กจ็ะมี
ผูป้ระกอบการหนัมาใชบ้รกิารการขนสง่รปูแบบน้ีมากขึน้มาก ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการจดัการโซ่อุปทาน
ของผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั รวมทัง้ผลติภณัฑส์ง่ออกอื่นๆ ในภาพรวมของทัง้ประเทศอยา่งมาก 

 
การปรบัปรุงด้านระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบน้ี นับว่ามคีวามสําคญัอย่างยิง่กบัการ

พฒันาระบบโลจสิติกส์ของประเทศไทย  การที่ต้นทุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยสูงมากเมื่อเทยีบกบั
ประเทศอื่น (รอ้ยละ 18.6 ต่อ GDP ในปี 2551 ในขณะทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้มตีน้ทุนโลจสิตกิสป์ระมาณ
รอ้ยละ 9-11 ต่อ GDP เท่านัน้)  ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการทีก่ารขนส่งสนิคา้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยงั
อาศยัการขนสง่ทางถนน มไิดใ้ชร้ปูแบบการขนสง่ทีม่ตีน้ทุนการขนสง่ต่อหน่วยตํ่า และมปีระสทิธภิาพการ
ใชเ้ชือ้เพลงิสงู (เช่น การขนสง่ทางรางและการขนสง่ทางน้ํา) ในสดัสว่นทีม่าก ดงันัน้ หากภาครฐัสามารถ
ดําเนินการปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทัง้ประสทิธภิาพการให้บรกิารของการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะการขนส่งทางราง ให้มีประสิทธิภาพดีได้แล้ว จะเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ใน
อุตสาหกรรมผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัเทา่นัน้ ยงัจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสนิคา้สง่ออกอื่นๆ อกีเป็น
จาํนวนมาก รวมทัง้จะสง่ผลถงึการลดตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยไดอ้ยา่งมากอกีดว้ย 

 
ทัง้น้ี หากภาครฐัไม่พรอ้มที่จะลงทุน อาจพจิารณาเปิดโอกาสใหเ้อกชน รวมทัง้บรษิทัต่างชาต ิ

เขา้มารว่มลงทุนโดยใชร้ะบบใหส้มัปทาน เพือ่เร่งสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบรางเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการด้านการขนส่ง สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ทัว่ประเทศ  
นอกจากน้ี ภาครฐัควรพจิารณาการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดบัการ
ใหบ้รกิาร และเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานใหเ้ทยีบเทา่ภาคเอกชน  ซึง่การพฒันาระบบการขนสง่ทางราง
น้ี จะสามารถช่วยลดตน้ทุนโลจสิตกิสข์องประเทศไทยไดอ้ย่างมาก  สามารถพฒันาระบบโลจสิตกิสข์อง
ประเทศใหเ้ตบิโตไปอยา่งกา้วกระโดดไดเ้ป็นอยา่งด ี
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กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย.์ 2547. ตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย (แผน่พบั). 
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย.์ 2550. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การผลติมนัปน่และศกึษาดงูาน

การผลติมนัเสน้สะอาด ภายใตโ้ครงการจดัระบบพเิศษเฉพาะพืน้ทีม่นัสาํปะหลงั ปี 2550/51. 
บรษิทั บพธิการพมิพ ์จาํกดั, กรุงเทพฯ. 

กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณชิย.์ 2551. การรบัจาํนําสนิคา้เกษตร. 
http://www.dit.go.th/contentmain.asp?Typeid=8 [10 พฤศจกิายน 2551] 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. ขอ้มลูโรงงานตามประเภทโรงงานหลกั. โรงงานประกอบ
กจิการเกีย่วกบั เมลด็พชื หรอืหวัพชือยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่ง 009(2)-(6). 
http://www.diw.go.th/data_fac/cl00902-00906.zip [23 มนีาคม 2552] 

กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2545. เกษตรดทีีเ่หมาะสมสาํหรบัมนัสาํปะหลงั. เกษตร
ดทีีเ่หมาะสม ลาํดบัที ่13. โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จาํกดั. 

กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2552. เลอืกพนัธุม์นัสาํปะหลงัใหเ้หมาะกบัพืน้ที.่ มนั
สาํปะหลงั คาํแนะนําพนัธุใ์หเ้หมาะกบัพืน้ที ่กจิกรรมเครอืขา่ยเกษตรกรผูป้ลกูมนัสาํปะหลงั. 
http://210.246.186.198/~cassava/index.php [23 มนีาคม 2552] 

กระทรวงพาณชิย.์ 2552. การสง่ออกสนิคา้ตามโครงสรา้งสนิคา้สาํคญัของไทย 
http://www2.ops3.moc.go.th/export/recode_export/ [26 กุมภาพนัธ ์2552] 

การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย. 2551. การบรหิารตน้ทุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่. สาระทา่เรอื. 
http://www1.port.co.th/knowledge/logistics/logistics2.html [8 สงิหาคม 2551]. 

การรถไฟแหง่ประเทศไทย. 2551. โครงการก่อสรา้งทางคูใ่นเสน้ทางรถไฟ 
http://www.railway.co.th/resultproject/project_doubletrack.asp [6 สงิหาคม 2551] 

กรุงเทพธุรกจิออนไลน์. 2552ก. กบง.ปรบัราคาอา้งองิเอทานอลใหมเ่ป็น18.59/ลติร. ธุรกจิ: นโยบาย. วนั
ศุกรท์ี ่1 พฤษภาคม 2552. 

กรุงเทพธุรกจิออนไลน์. 2552ข. ธ.ก.ส.เตรยีมใชด้ชันีภมูอิากาศประกนัพชืผล. ธุรกจิ. วนัจนัทรท์ี ่6 
กรกฎาคม 2552. 

กลา้ณรงค ์ศรรีอต และ เกือ้กลู ปิยะจอมขวญั. 2548. ประโยชน์ของมนัสาํปะหลงั, น. 35-38. ใน สมาคม
แป้งมนัสาํปะหลงัไทย. ครบรอบ 28 ปี สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, กรงุเทพฯ. 

กลา้ณรงค ์ศรรีอต และ เกือ้กลู ปิยะจอมขวญั. 2550. มหศัจรรยม์นัสาํปะหลงั, น. 95-99. ใน สมาคมแป้ง
มนัสาํปะหลงัไทย. ครบรอบ 30 ปี สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย, กรุงเทพฯ. 
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จารนีิ จนัทรค์าํ. 2537. การขยายพนัธุม์นัสาํปะหลงั, น. 63-69. ใน ศนูยว์จิยัพชืไรร่ะยอง สถาบนัวจิยัพชื
ไร.่ เอกสารวชิาการ มนัสาํปะหลงั. โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว, กรุงเทพฯ. 

จรุงสทิธ ์ลิม่ศลิา และ อจัฉรา ลิม่ศลิา. 2547. ประวตัแิละความสาํคญั, น. 1-3. ใน กรมวชิาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เอกสารวชิาการ มนัสาํปะหลงั, เอกสารวชิาการลาํดบัที ่7/2547. 
หจก.ไอเดยี สแควร,์ กรุงเทพฯ. 

เจดบับลวิท ีพบับลคิ รเีลชัน่ส.์ 2548. “กลุม่สามมติร” สนองนโยบายประหยดัพลงังานของรฐัฯ — เปิดตวั
นวตักรรมรถพว่งประหยดัพลงังานพรอ้มกนั 4 รุน่ !!! วนัองัคารที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548. 

เจรญิชยั โขมพตัราภรณ์, เตอืนใจ สมบรูณ์ววิฒัน์, ธนญัญา วสศุร,ี วลยัลกัษณ์ อตัธรีวงศ ์และชชัชาล ี
รกัษ์ตนนทช์ยั. 2551. รายงานฉบบัสมบรูณ์เรือ่ง การศกึษาเพือ่พฒันาระบบโลจสิตกิสข์องการคา้
ไทย-จนี เพือ่รองรบัขอ้ตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-จนี กรณศีกึษาสนิคา้สง่ออกไปยงัจนี. ชุดโครงการ 
การศกึษาระบบโลจสิตกิสเ์พือ่รองรบัขอ้ตกลงการคา้เสร ีอาเซยีน-จนี. สาํนกังานกองทนุสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 

เจรญิศกัดิ ์โรจนฤทธิพ์เิชษฐ.์ 2546. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัมนัสาํปะหลงั. ใน มลูนิธสิถาบนัพฒันามนั
สาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย. มนัสาํปะหลงั การผลติ การแปรรปู การใชป้ระโยชน์: เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติและการตลาดมนัสาํปะหลงั ณ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์4-8 สงิหาคม 2546, กรงุเทพฯ. 

เจรญิศกัดิ ์โรจนฤทธิพ์เิชษฐ.์ 2549. แป้งในหวัมนัสาํปะหลงั, น. 79-85. ใน หนงัสอืครบรอบ 30 ปี สมาคม
แป้งมนัสาํปะหลงัไทย. สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย. 

จาํลอง เจยีมจาํนรรจา. 2547. มนัสาํปะหลงั, น. 81-93. ใน นพพร คลา้ยพงษ์พนัธุ ์(บรรณาธกิาร).พชื
เศรษฐกจิ. พมิพค์รัง้ที ่2. สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 

ดนยั ศุภาหาร. 2537. พฤกษศาสตรแ์ละพนัธุศาสตรข์องมนัสาํปะหลงั, น. 14-29. ใน ศนูยว์จิยัพชืไร่
ระยอง สถาบนัวจิยัพชืไร.่ เอกสารวชิาการ มนัสาํปะหลงั. โรงพมิพค์ุรุสภาลาดพรา้ว, กรุงเทพฯ. 

เดชา พมิพสิทุธิ.์ 2549. การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การพฒันาประสทิธภิาพเชงิเศรษฐนิเวศน์
อุตสาหกรรมผลติแป้งมนัสาํปะหลงั, น. 47-59. ใน หนงัสอืครบรอบ 30 ปี สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงั
ไทย. สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย. 

ตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย. 2549. ขอ้กาํหนดการซือ้ขายลว่งหน้า: TC. 
http://www.afet.or.th/v081/thai/product/tc/specification.php. [19 มถุินายน 2552] 

ตลาดสนิคา้เกษตรลว่งหน้าแหง่ประเทศไทย. 2552. โครงการประกนัราคาพชืผลทางการเกษตร. 
หนงัสอืพมิพ ์ASTV ผูจ้ดัการรายวนั ฉบบัประจาํวนัพธุที ่3 มถุินายน พ.ศ. 2552. 

บรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จาํกดั. 2551. โครงการพฒันาการเพิม่ผลผลติมนัสาํปะหลงัดว้ยวถิชีวีภาพ 
(แผน่พบั). 

ปรชีา ชทูรพัย,์ วจิติต ์นิมติรวานิช, วนิยั อยูส่บาย และไชยยนัต ์พึง่เกยีรตไิพโรจน์. 2531. รายงาน
การศกึษา เรือ่ง รปูแบบการเคลือ่นยา้ยและคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่มนัสาํปะหลงั. ฝา่ยเศรษฐกจิการ
ขนสง่และสือ่สาร กองเศรษฐกจิการขนสง่และคมนาคม สาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม. 

ปิยะ ดวงพตัรา. 2546. ดนิและปุ๋ ยมนัสาํปะหลงั. ใน มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย. 
มนัสาํปะหลงั การผลติ การแปรรปู การใชป้ระโยชน์: เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการ
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พฒันาศกัยภาพการผลติและการตลาดมนัสาํปะหลงั ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์4-8 สงิหาคม 
2546, กรงุเทพฯ. 

ปิยาพรรณ ยงัเทยีน. 2552. นกัวชิาการ วอนรฐับาลและผูป้ระกอบการธุรกจิเอทานอล เรง่ปรบัระบบขนสง่
เอทานอล. http://thainews.prd.go.th/printnews.php?M_newsid=255201270338&tb=N255201 
วนัทีข่า่ว 28 มกราคม 2552. เลขทีข่า่ว 255201270338. สาํนกัขา่วแหง่ชาต ิกรมประชาสมัพนัธ.์ 

พวงเพชร นรนิทราพร. 2547. การแปรรปูและการใชป้ระโยชน์มนัสาํปะหลงั, น. 91-110. ใน กรมวชิาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. เอกสารวชิาการ มนัสาํปะหลงั, เอกสารวชิาการลาํดบัที ่
7/2547. หจก.ไอเดยี สแควร,์ กรุงเทพฯ 

มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย. 2552ก. พนัธุม์นัสาํปะหลงั. 
http://www.tapiocathai.org/K1.html [23 มนีาคม 2552] 

มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย. 2552ข. ราคา/ปรมิาณ. 
http://www.tapiocathai.org/M2.html [24 มถุินายน 2552] 

มลูนิธสิถาบนัพฒันามนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย. 2552ค. ผูผ้ลติ-สง่ออก. 
http://www.tapiocathai.org/M1.html [23 มนีาคม 2552] 

วรยทุธ ปฏภิาณวฒัน์. 2549.การเพิม่ผลผลติหวัมนัสาํปะหลงัต่อหน่วยพืน้ที,่ น. 37-43. ใน หนงัสอื
ครบรอบ 30 ปี สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย. สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย. 

วรวกิลัยา เกยีรติพ์งษ์ลาภ และสนุนัทา ทองทา. 2550. การผลติแป้งทนต่อการยอ่ยดว้ยเอนไซมจ์ากแป้ง
มนัสาํปะหลงั. การประชุมวชิาการ โครงการทุนวจิยัมหาบณัฑติ สกว. สาขาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีละทุน สกว.-บรษิทั ปนูซเีมตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน). 20-22 เมษายน 2550. พทัยา 
ชลบุร.ี 

วรรณภา เสนาด,ี กรกญัญา อกัษรเนียม, ดวงใจ เขม็แดง และ อทพิฒัน์ บญุเพิม่ราศ.ี 2551. ถอดรหสัมนั
สาํปะหลงั พชืทองคาํใตด้นิ. วารสารเคหการเกษตร ฉบบัที ่7 เดอืน กรกฎาคม 2551. น. 71-104. 

วจิารณ์ วชิชุกจิ. 2546. การเขตกรรมทีเ่หมาะสมเพือ่เพิม่ผลผลติมนัสาํปะหลงั. ใน มลูนิธสิถาบนัพฒันา
มนัสาํปะหลงัแหง่ประเทศไทย. มนัสาํปะหลงั การผลติ การแปรรปู การใชป้ระโยชน์: เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม โครงการพฒันาศกัยภาพการผลติและการตลาดมนัสาํปะหลงั ณ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์4-8 สงิหาคม 2546, กรงุเทพฯ. 

วจิารณ์ วชิชุกจิ. 2550. เทคนิคการเพิม่ผลผลติมนัสาํปะหลงัต่อไร.่ ใน รายงานประจาํปี 2550. สมาคม
โรงงานผูผ้ลติมนัสาํปะหลงั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 

สถาบนัวจิยัพชืไร ่กรมวชิาการเกษตร. 2551. อุตสาหกรรมมนัเสน้. 
http://as.doa.go.th/fieldcrops/cas/pro/p005.HTM [8 เมษายน 2551] 

สมพงษ์ กาทอง. การเขตกรรมมนัสาํปะหลงั, น. 73-83. ใน ศนูยว์จิยัพชืไรร่ะยอง สถาบนัวจิยัพชืไร.่ 
เอกสารวชิาการ มนัสาํปะหลงั. โรงพมิพค์รุสุภาลาดพรา้ว, กรุงเทพฯ. 

สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย. 2552ก. สรุปภาวะการผลติและราคาหวัมนัสาํปะหลงัประจาํสปัดาห.์ 
http://www.thaitapiocastarch.org/market.asp [20 มกราคม 2552] 

สมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย. 2552ข. รายชือ่และทีต่ ัง้โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั (Excel 
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ทา่นบนัทกึขอ้มลูใดบา้ง...………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
เหตุใดทา่นจงึบนัทกึขอ้มลูดงักลา่ว ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

13. ทา่นคดิวา่การบนัทกึขอ้มลูเป็นสิง่ทีด่/ีมปีระโยชน์หรอืไม ่อยา่งไร  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนท่ี 2  การเกบ็เก่ียว  การปฏิบติัหลงัการเกบ็เก่ียว  และการขนส่ง 
14. ทา่นเกบ็เกีย่วเมือ่อายมุนัสาํปะหลงั   (8 เดอืน / 11-12 เดอืน / >12 เดอืน) 

(   )  1. เกบ็ประมาณปีละครัง้ อายปุระมาณ …………….. เดอืน/ปี 
 ไดผ้ลผลติเฉลีย่ เทา่กบั …………….………………… ตนัต่อไร ่
 เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ทีไ่ด ้…………….…………….% 

(   )  2. เกบ็ประมาณสองปีครัง้ อายปุระมาณ …………….. เดอืน/ปี 
 ไดผ้ลผลติเฉลีย่ เทา่กบั …………….………………… ตนัต่อไร ่
 เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งเฉลีย่ทีไ่ด ้…………….…………….% 
 
15. ทา่นดาํเนินการเกบ็เกีย่วอยา่งไร 

(   )  1. เกบ็ครัง้เดยีวทัง้หมด เพราะ …………………………………………………………………… 
(   )  2. ทยอยเกบ็ครัง้ละ ……………….. ไร ่เพราะ …………………………………………………… 
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16. มกีารเน่าเสยีบา้งหรอืไม ่ (   )  1. ม ี (   )  2. ไมม่ ี
ถา้ม ีสาเหตุของการเน่าเสยีคอื ………………………………………………………………………....... 
เกดิในชว่งใด ……………………………………………………………………………………………… 
ปรมิาณการเน่าเสยีมปีระมาณเทา่ไร ……………………………………………………………………. 

 
17. วธิกีารเกบ็เกีย่วทีใ่ช ้

(   )  1. ใชแ้รงงานคนถอน   (   ) 2. ใชจ้อบขดุ 
(   )  3. ใชด้ัม๊    (   ) 4. ใชเ้ครือ่งขดุมนัตดิทา้ยรถแทรกเตอร ์
(   )  5. อื่นๆ โปรดระบ ุ…………………………………………… 
 

18. การปฏบิตัหิลงัการเกบ็เกีย่ว 
(   )  1. ถอน/ขดุแลว้สบัหวัมนัออกจากเหงา้ 
(   )  2. ตดัตน้มนัออกเหลอืตอ และเกบ็ตน้ไวท้าํพนัธุต่์อไป 
(   )  3. อื่นๆ โปรดระบ ุ…………………………………………… 
 

19. ค่าใช้จ่ายในการเกบ็เก่ียว 
แรงงานเกบ็เกีย่วทีใ่ช ้…..……………………. คนต่อไร ่
เป็นแรงงานในครอบครวั ………………………. คน เป็นแรงงานวา่จา้ง ……………...…… คน 
เวลาทีใ่ช ้……………………..…..…..……..……. ชัว่โมง 
เกบ็เกีย่ววนัละ …….…………………….……..... ไร ่หรอื ………..…………………………..…. ตนั 
อตัราคา่จา้ง (ต่อไร,่ ต่อคน, ต่อตนั, ต่อวนั) …………………………………………………………….. 
อตัราคา่จา้งน้ีรวมคา่อะไรบา้ง (คา่แรงในการขดุ/ถอน, คา่แรงในการจดัเรยีง) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
ถา้ใชเ้ครือ่งขดุมนัตดิทา้ยรถแทรกเตอร ์มอีตัราคา่จา้งเทา่กบั ….……………………………………… 
หากม ี”การเหมาไร”่  มกีารคดิคา่ใชจ้า่ยอยา่งไร ….…………………..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

20. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
รถทีใ่ชใ้นการขนสง่มนัสาํปะหลงั คอื 
(   ) 1. รถอแีต๋น  บรรทุก ………. ตนั  (   ) 2. รถป๊ิกอพั  บรรทุก ………. ตนั 
(   ) 3. รถบรรทุก 4 ลอ้เลก็  บรรทุก ………. ตนั (   ) 4. รถ 6 ลอ้   บรรทุก ………. ตนั 
(   ) 5. อื่นๆ ระบุ ………………………………… 
ขนสง่วนัละ ………………. เทีย่ว รายละเอยีด ……………………………………………………......... 
รถทีใ่ช ้ (   ) 1. เป็นของทา่นเอง (   ) 2. เป็นรถวา่จา้ง (   ) 3.อื่นๆ ……………………… 
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ถ้าเป็นของรถของท่านเอง 
ราคารถ …………………………..……… บาท อายกุารใชง้าน ……………...…….……………… ปี 
ซือ้มาเมือ่ไร ……………..… กูย้มืเงนิจาก ………..…………………..…. อตัราดอกเบีย้ …….……% 
คา่ซ่อมรถ/บาํรุงรกัษาเฉลีย่ประมาณ …………………………………………………………… บาท/ปี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ ….…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
มกีารสญูเสยีมนัสาํปะหลงัระหวา่งการขนสง่หรอืไม ่ปรมิาณเทา่ใด .……………………………………. 

 
อตัราค่าขนส่ง (ระบุวา่สง่ไปทีใ่ด ลานมนั หรอืโรงงานแป้งมนั หรอือืน่ๆ ระยะทางใกลท้ีส่ดุและไกลทีส่ดุที่
ไปสง่ ฯลฯ) 

รถทีใ่ช ้ สง่ไปที ่ 
(ระบุประเภทโรงงาน  

และพืน้ที)่ 

ระยะทาง 
(ระบุใหช้ดัเจน
วา่เทีย่วเดยีว
หรอืไปกลบั) 

อตัราคา่ขนสง่ 
(ต่อก.ก., ต่อ

ก.ม.) 

รวมคา่ 
น้ํามนั? 

อตัราการใชน้ํ้ามนั 
(ลติรก่อก.ม.,  

ก.ม.ต่อลติร หรอื 
อา้งองิกบั
ระยะทาง) 

      

      

      

      

      

 
ในกรณจีา้งผูอ้ื่นขนสง่ อตัราคา่ขนสง่ทีจ่า่ย รวมคา่อะไรบา้ง ...…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
เสน้ทางการขนสง่ทีใ่ช ้(ใชท้างหลกั?  มเีสน้ทางเดยีว?) ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 3  การปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตมนัสาํปะหลงั 
21. แหล่งปลกู 
21.1. ลกัษณะสภาพพืน้ทีป่ลกูมนัสาํปะหลงั 

(   )  1. ทีลุ่ม่ ไมม่น้ํีาขงั  (   )  2. ทีด่อน 
(   )  3. อื่นๆ โปรดระบุ ……………….………….. 
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21.2. ชนิดของดนิทีป่ลกูมนัสาํปะหลงั 
(   )  1. ดนิรว่น   (   )  2. ดนิทราย 
(   )  3. ดนิรว่นปนทราย  (   )  4. ดนิเหนียว 
(   )  5. ดนิปนลกูรงั   (   )  6. อื่นๆ โปรดระบ ุ……………….……… 
 

22. พนัธุ ์
22.1. ทา่นปลกูมนัสาํปะหลงัพนัธุอ์ะไร  (ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 

(   )  1. ระยอง 1   (   )  2. ระยอง 3 
(   )  3. ระยอง 5   (   )  4. ระยอง 60 
(   )  5. ระยอง 90   (   )  6. ศรรีาชา 1 
(   )  7. เกษตรศาสตร ์50  (   )  8. หว้ยบง 
(   )  9. อื่นๆ โปรดระบ ุ……………….………………………… 

22.2. แหลง่ทีม่าของพนัธุม์นัสาํปะหลงั  (ตอบไดม้ากกวา่ 1ขอ้) 
(   )  1. พนัธุจ์ากไรข่องตวัเอง  (   ) 2. ซือ้จากไรเ่พือ่นบา้น 
(   )  3. รบัมาจากหน่วยงานราชการ  (   ) 4. รบัมาจากโรงงาน 
(   )  5. อื่นๆ โปรดระบ ุ……………….………………………………….....… 
 

23. ฤดปูลกู 
ทา่นปลกูมนัสาํปะหลงัของทา่นในชว่งใด ระบเุดือนท่ีปลกู …………………………………… 
(   )  1. ตน้ฤดฝูน (ม.ีค.-พ.ค.)  (   ) 2. ปลายฤดฝูน/แลง้ (พ.ย.-ก.พ.) 
(   )  3. อื่นๆ โปรดระบ ุ………………………….….……… 

 
24. การปลกู 
24.1. ทา่นมกีารเปลีย่นไปปลกูพชือื่นบา้งหรอืไม ่ 

(   )  1. ม ีเพราะ ……………………………………………………………………………… 
          พชืทีป่ลกู คอื ………………………………………………………………………… 
(   )  2. ไมม่ ีเพราะ ……………………………………….…………………………………. 

24.2. ทา่นมกีารวางแผนเพาะปลกูก่อนหรอืไม ่ 
(   )  1. ม ี     (   ) 2.ไมม่ ี
วางแผนเพาะปลกู  อยา่งไร …………...…………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

24.3. ทา่นมกีารเตรยีมพืน้ทีป่ลกูหรอืไม ่ 
(   )  1. ม ี     (   ) 2.ไมม่ ี

24.4. การเตรยีมพืน้ทีป่ลกูกระทาํโดย 
(   )  1. ไถดว้ยผาล 3 แลว้พรวนดว้ยผาล 7 (   )  2. อื่นๆ โปรดระบุ ……………….… 

24.5. ทาํการไถกีค่รัง้ ………………………………………………………………………………….. 
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24.6. มกีารยกรอ่งหรอืไม ่
(   )  1. ม ี     (   ) 2.ไมม่ ี

24.7. ทอ่นพนัธุท์ีท่า่นนํามาใชป้ลกูมขีนาดความยาวประมาณเท่าใด 
(   )  1.  น้อยกวา่ 15 ซ.ม.   (   )  2.  15 ซ.ม. 
(   )  3.  20 ซ.ม.    (   )  4.  25 ซ.ม. 
(   )  5.  อื่นๆ โปรดระบ…ุ………………………………….……… 

24.8. ทอ่นพนัธุท์ีท่า่นนํามาใชป้ลกูมจีาํนวนตาประมาณกีต่า (5 ตา) โปรดระบุ 
………..….……..… 

24.9. ทอ่นพนัธุท์ีท่า่นนํามาใชป้ลกูมอีายปุระมาณกีเ่ดอืน (≥ 8 เดอืน) โปรดระบุ 
……….……….… 

24.10. ก่อนปลกู ทา่นมกีารเตรยีมทอ่นพนัธุห์รอืไม ่
(   )  1. ม ี     (   )  2. ไมม่ ี 

24.11. มกีารเตรยีมทอ่นพนัธุล์กัษณะใด  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   )  1. ชุบทอ่นพนัธุด์ว้ยสารกาํจดัแมลง เชน่ ดลีดรนิ 
(   )  2. คดัขนาดหรอือายขุองทอ่นพนัธุ ์
(   )  3. อื่นๆ โปรดระบุ ……………….……………………………………………………… 

24.12. ทา่นมวีธิกีารจดัเกบ็ทอ่นพนัธุอ์ยา่งไร และจดัเกบ็เป็นระยะเวลาเท่าใด ก่อนนํามาปลกู 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

24.13. วธิกีารปลกูทีท่่านใช ้คอื 
(   )  1. ปลกูแบบวางนอน (ฝงั)  (   )  2. ปลกูโดยปกัตรง 
(   )  3. ปลกูโดยปกัเฉียง   (   )  4. อื่นๆ โปรดระบ ุ……………….… 

24.14. ทา่นใชท้อ่นพนัธุใ์นการปลกูประมาณ ……………… ทอ่น/ไร ่(ตน้/ไร)่ 
 
24.15. รายะละเอียดในการเพาะปลกู 
แรงงานในการปลกูทีใ่ช ้…..…………………. คนต่อไร ่  
เป็นแรงงานในครอบครวั ………………………. คน เป็นแรงงานวา่จา้ง ……………...……. คน 
เวลาทีใ่ช ้……………………..…..…..……..……. ชัว่โมง 
มกีารใชเ้ครือ่งทุน่แรงหรอืไม ่ (   )  1. ม ีคอื ………………..…………………… (   ) 2.ไมม่ ี
ปลกูวนัละ …….……… ไร ่อตัราคา่จา้ง (ต่อไร,่ ต่อคน, ต่อตนั, ต่อวนั) ..…………………………….... 
อตัราคา่จา้งน้ีรวมคา่อะไรบา้ง …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
ถา้ใชเ้ครือ่งทุน่แรงในการปลกู มอีตัราคา่จา้งเทา่กบั ….…………………………………………........... 
24.16. ทา่นใชร้ะยะปลกูเทา่ใด  (ระยะแถว x ระยะตน้) 

(   )  1. ระยะ 100 x 66 เซนตเิมตร  (   )  2. ระยะ 100 x 80 เซนตเิมตร 
(   )  3. ระยะ 80 x 80 เซนตเิมตร  (   )  4. ระยะ 100 x 100 เซนตเิมตร 
(   )  5. อื่นๆ โปรดระบ ุ……………….…………………...… 
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24.17. ทา่นมกีารปลกูพชืแซมในไรม่นัสาํปะหลงัของทา่นหรอืไม ่
(   )  1. ม ี     (   )  2. ไมม่ ี 

24.18. ถา้หากมกีารปลกูพชืแซม สว่นใหญ่ทา่นปลกูพชืชนิดใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   )  1. ถัว่ลสิง    (   )  2.  ถัว่เหลอืง 
(   )  3. ถัว่เขยีว    (   )  4. ขา้วโพดหวาน 
(   )  5. อื่นๆ โปรดระบ ุ…………………………………………….…............................ 

 
25. การดแูลรกัษา 
25.1. ปุ๋ ยทีใ่ชใ้นการบาํรุงรกัษาไรม่นัสาํปะหลงัคอื  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )  1. ปุ๋ ยเคม ี(เชน่ 15-15-15, 15-7-18, 10-8-14, ปุ๋ ยยเูรยี, โปแทสเซยีมคลอไรด)์ 
    ระบุ ……………………………………………………………………………...… 

(   )  2. ปุ๋ ยคอก 
(   )  3. ปุ๋ ยหมกั 
(   )  4. ปุ๋ ยชวีภาพ 
(   )  5. ปุ๋ ยพชืสด (ปลกูพชืบาํรงุดนิ แลว้ไถกลบ)  
(   )  6. อื่นๆ โปรดระบ ุ……………….…………………………………………………… 

25.2. ทา่นใสปุ่๋ ยกีค่รัง้  เมือ่ไร  ปรมิาณทีใ่สค่อืเท่าใด  โปรดระบุ 
 

ครัง้ที ่ ชนิดของปุ๋ ย ระยะเวลาทีใ่ส ่ ปรมิาณทีใ่ส ่(ก.ก.ต่อไร)่ 
1    
2    
3    

 
25.3. ทา่นดาํเนินการใสปุ่๋ ยเองหรอืวา่จา้งแรงงาน 

(   )  1. ทาํเอง   (   )  2. จา้งแรงงาน 
รายละเอยีด ………………….………………………………………………………………..… 
….………………………………………………………………………………………………… 

25.4. การบาํรุงรกัษาดนิในรปูแบบอืน่ๆ  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(   )  1. ไมไ่ดด้าํเนินการ 
(   )  2. ปลกูพชืบาํรุงดนิ แลว้ไถกลบเป็นปุ๋ ยพชืสด ชนิดพชืทีป่ลกู คอื …………………… 
(   )  3. ไถกลบเศษซากของมนัสาํปะหลงัในแปลงก่อนปลกู  
(   )  4. ปลกูพชืหมนุเวยีนในไรม่นัสาํปะหลงั เชน่ ขา้วโพด ชา้วฟา่ง พชืตระกลูถัว่  
        ชนิดพชืทีป่ลกู คอื …………………………......................................................... 
        ทาํการปลกูเมือ่ …………………………............................................................. 

25.5. ทา่นมกีาํจดัวชัพชืแปลงเพาะปลกูหรอืไม ่ 
(   )  1. ม ี     (   ) 2.ไมม่ ี
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25.6. ในการกาํจดัวชัพชื สว่นใหญ่ ทา่นใชว้ธิใีด 
(   )  1. ใชจ้อบถาก  
(   )  2. ไถพรวนระหวา่งแถว (เดีย่วรอ่ง) 
(   )  3. ใชร้ถไถเดนิตาม 
(   )  4. ใชส้ารกาํจดัวชัพชื เชน่ ไดยรูอน เมโทลาคลอร,์ อะลาคลอร,์ เมทรบิซูนิ,  
        พาราคลอท, ฟลอูาซฟิอบ-พ-ีบวิทลิ, ฮาโลซฟิอบ-อาร-์เมทลิ, ควซิาโลอบ-พ-ีเทฟูรลิ 
        ชือ่ ……………………………………………………………………………………… 
        อตัราสว่นต่อลติร …………………………… จาํนวนลติรต่อไร…่…………………... 

25.7. ความถีใ่นการกาํจดัวชัพชื กีค่รัง้ เมือ่ไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

25.8. ทา่นดาํเนินการกาํจดัวชัพชืเองหรอืวา่จา้งแรงงาน 
(   )  1. ทาํเอง   (   )  2. จา้งแรงงาน 
รายละเอยีด ………………….………………………………………………………………….. 
….………………………………………………………………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………… 

25.9. ทาํการซือ้ปุ๋ ย / สารกาํจดัวชัพชื / อื่นๆ อยา่งไร (ซือ้เมือ่ใช,้ ซือ้เกบ็เอาไวล้ว่งหน้า, รวมกนั
ซือ้กบัเพือ่นบา้น) 
…….………………………….…………………………………………………. 
….……………………………………………..…………………………………………………. 

25.10. ทา่นซือ้ปุ๋ ยพรอ้มกบัการซือ้สารกาํจดัวชัพชื หรอืสารเคมอีืน่ๆ หรอืไม ่ 
(   )  1. ซือ้พรอ้มกนั  (   ) 2.ไมไ่ดซ้ือ้พรอ้มกนั 

25.11. แหลง่ทีซ่ือ้ 
 ซือ้จากทีไ่หน 

(รา้น / หา้ง และเขตพืน้ที)่ 
ระยะทางในการ 
เดนิทาง (ก.ม.) 

ปุ๋ ย   
สารกาํจดัวชัพชื   
สารเคมอีื่นๆ 
ระบุ …………………………… 
…………………………………. 

  

 
25.12. การให้น้ํา 

(   )  1. ม ี    (   )  2. ไมม่ ี 
25.13. แหลง่น้ําทีใ่ช ้

(   )  1. น้ําฝนตามธรรมชาต ิ  (   )  2. น้ําบาดาล 
(   )  3. บอ่น้ํา   (   )  4. คลองชลประทาน 
(   )  5. อื่นๆ โปรดระบ ุ…………………………………………… 
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25.14. ความถีใ่นการรดน้ํา กีค่รัง้ เมือ่ไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………..… 

25.15. วธิกีารใหน้ํ้าทีใ่ช ้คอื 
(   )  1. ระบบสายยาง เดนิลากฉีด  (   )  2. ระบบสปรงิเกอรต์ดิรถ 
(   )  3. ระบบสปรงิเกอรต์ดิตัง้บนพืน้ดนิ (   )  4. อื่นๆ โปรดระบ ุ……………..…… 

 
26. ศตัรขูองมนัสาํปะหลงัและการป้องกนักาํจดั 
26.1. ปญัหาของศตัรทูีท่าํลายมนัสาํปะหลงั 

(   )  1. ไมม่ ี
(   )  2. ม ีคอื (  ) ไรแดง (  ) เพลีย้แป้ง    (  ) แมลงหํ้า   

  (  ) ไรตวัหํ้า (  ) แมลงหวีข่าว    (  ) อื่นๆ  โปรดระบุ ……………..…… 
26.2. กรณทีีม่ศีตัรรูบกวน มกีารใชส้ารเคมกีาํจดั (ฟอรม์ทีาเนท, ดลีดรนิ) หรอืไม ่

(   )  1. ไมใ่ช ้เพราะ ………………………………………………………………………...… 
(   )  2. ใช ้เพราะ ………………………………………………………………………....…… 

26.3. ปญัหาของโรคทีท่าํความเสยีหายแก่มนัสาํปะหลงั 
(   )  1. ไมม่ ี
(   )  2. ม ีคอื  (  ) โรคใบไหม ้   (  ) โรคใบจุดสน้ํีาตาล  (  ) โรคใบจุดสขีาว 
              (  ) โรคลาํตน้เน่า  (  ) โรคหวัเน่า   
              (  ) อื่นๆ  โปรดระบุ ………………………………………………………... 

26.4. กรณเีกดิโรคทีท่าํความเสยีหาย มกีารใชส้ารเคมป้ีองกนัและกาํจดัหรอืไม ่
(   )  1. ไมใ่ช ้เพราะ ………………………………………………………………………….. 
(   )  2. ใช ้เพราะ ………………………………………………………………………...…... 
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ภาคผนวกท่ี ค-2 แบบสอบถามผูป้ระกอบการแปรรปูผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 

 
แบบสอบถามผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมมนัสาํปะหลงั 

โครงการการจดัการโซ่อปุทานและโลจิสติกสข์องผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 
 

   
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้ธนบุร ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัใน “โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์อง

ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงัในประเทศไทย” ซึ่งได้รบัการสนับสนุนเงนิทุนวจิยัจาก สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ.) เพื่อดําเนินการวจิยัและพฒันาระบบการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย  โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะนําไปใชเ้พื่อการศกึษาวจิยัเท่านัน้  คณะวจิยัจงึใครข่อ
ความรว่มมอืผูป้ระกอบการในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมผลติภณัฑม์นั
สาํปะหลงัของประเทศในอนาคต 
 

คาํชีแ้จง  แบบสอบถามชุดน้ีแบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1  สภาพทัว่ไปทางธุรกจิ    จาํนวน    5  ขอ้ 
ตอนที ่2  การปฏบิตังิานในกจิการของทา่น  จาํนวน  27  ขอ้ 
ตอนที ่3  ตน้ทุนการผลติและคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่  จาํนวน  12  ขอ้ 
ตอนที ่4  บทสรปุภาพรวมของกจิการ   จาํนวน    4  ขอ้ 

 
ขอความกรณุาสง่คาํตอบภายในวนัที ่15 กรกฎาคม 2551 มาที ่

ผศ.ดร. ปรารถนา  ปรารถนาด ี (หวัหน้าโครงการวจิยั) 
ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  
50 ถนนพหลโยธนิ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กทม.  10900 
โทร  02-562-5094  หรอื  fax มาที ่ 02-562-5092  

 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ คุณ สริพิรรณ  พงศอ์ธโิมกข ์ โทร xxx-xxx-xxxx 

  หรอื  คุณ เมธนีิ  ชว่ยเรอืง   โทร xxx-xxx-xxxx 
  หรอื  คุณ วรวลญัช ์เอีย่มม ิ  โทร xxx-xxx-xxxx 
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ส่วนท่ี 1  สภาพทัว่ไปทางธรุกิจ 
1.1 ชื่อสถานประกอบการ (ตามหนงัสอืจดทะเบยีนพาณิชย)์  ..............................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 จดทะเบยีนเมือ่ พ.ศ.  ...................................................................................................................................  
 ทุนจดทะเบยีน  ............................................................................................................................................  
 ชื่อผูใ้หข้อ้มลู  ..............................................................................................................................................  
 จงัหวดั .........................................................................  โทรศพัท ์............................................................ 
 
1.2 ประเภทสถานประกอบการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)   

  โรงแป้ง 
    กาํลงัการผลติสงูสดุ .................... ตนัต่อวนั กาํลงัการผลติเฉลีย่ทีใ่ช ้........................ ตนัต่อวนั 

  ลานมนั 
    กาํลงัการผลติสงูสดุ .................... ตนัต่อวนั กาํลงัการผลติเฉลีย่ทีใ่ช ้........................ ตนัต่อวนั 

  โรงมนัอดัเมด็  
    กาํลงัการผลติสงูสดุ .................... ตนัต่อวนั กาํลงัการผลติเฉลีย่ทีใ่ช ้........................ ตนัต่อวนั 
 
1.3 ธุรกจิของทา่นจดทะเบยีนในรปูแบบใด  

  1. บรษิทั      2. หา้งหุน้สว่น  

  3. บุคคลธรรมดา    4. อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................... 
 
 การบรหิารงานเป็นแบบใด 

 1. เจา้ของกจิการบรหิารงานเอง  2. จา้งพนกังานเป็นผูบ้รหิารสงูสดุ  

 3. เป็นกจิการในเครอืของบรษิทัแมห่รอืบรษิทัโฮลดิง้ 

 4. อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................................................... 
 
1.4 จาํนวนพนกังาน ณ สถานประกอบการ 

1.4.1 พนกังานประจาํ         ...................................................... คน 
1.4.2 พนกังานชัว่คราว สงูสดุ ...................................................... คน 

 ตํ่าสดุ ...................................................... คน 
 
1.5 กรณีทีก่จิการของทา่นสง่สนิคา้ไปขายในต่างประเทศดว้ย กรุณาเลอืกตามหวัขอ้ทีท่า่นไดจ้ดัสง่สนิคา้ไปขาย

โดยตรง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1. ประเทศในเอเชยี ระบุ ..........................................................................................................................  

  2. ประเทศในยโุรป ระบุ ...........................................................................................................................  

  3. ประเทศในแอฟรกิา ระบุ ......................................................................................................................  

  4. ประเทศในอเมรกิา/แคนาดา ระบุ .........................................................................................................  

  5. ประเทศในออสเตรเลยี/นิวซแีลนด ์ระบุ ................................................................................................  

  6. ประเทศอื่นๆ ระบุ ................................................................................................................................  



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

 235

ส่วนท่ี 2  การปฏิบติังานในกิจการของท่าน 
2.1 นโยบายหลกัในการดาํเนินกจิการ (เลอืกตอบเพยีง 1 ขอ้) 

 1. เน้นการลดตน้ทุนในการผลติ (ตน้ทุนตํ่า)    2. เน้นคุณภาพและรอบเวลาการผลติ  

 3. เน้นการบรกิาร 
 
2.2 พนกังานในองคก์รของทา่นมคีวามรูแ้ละทกัษะทีห่ลากหลาย ยดืหยุน่ต่อการปฏบิตังิานอยา่งไร  

  1. พนกังานทาํงานไดต้ามหน้าทีข่องตนเทา่นัน้ 

  2. พนกังานสามารถทาํงานแทนกนัไดบ้า้ง  

  3. พนกังานมคีวามรูแ้ละทกัษะทีห่ลากหลาย สามารถรบัผดิชอบงานแทนกนัได ้
 
2.3 องคก์รของทา่นมกีารกาํหนดเป้าหมายการพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคลอยา่งไร 

  1. มเีมือ่เกดิปญัหาหรอืความผดิพลาดขึน้แลว้เทา่นัน้ 

  2. มเีฉพาะพนกังานในบางระดบั    3. มทุีกระดบั  
 
2.4 การใหค้วามรูเ้พิม่เตมิหรอืการฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานในบรษิทัมอีะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1. ISO (โปรดระบุ) ..........................................   2. GMP 

  3. HACCP      4. อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................... 
 
ความถีใ่นการฝึกอบรม 

 ภายในบรษิทั  จาํนวน ..................... ครัง้/ปี 
 ภายนอกบรษิทั  จาํนวน ..................... ครัง้/ปี 
 
2.5 กจิการของทา่นมกีารวางกลยุทธก์ารตลาดอยา่งไร (Marketing Strategy) 

  1. ไมม่กีารวางกลยทุธก์ารตลาด 

  2. มกีารวางกลยทุธก์ารตลาดบา้งเป็นครัง้คราวไมส่มํ่าเสมอ  

  3. มกีารวางกลยทุธก์ารตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
 
2.6 กจิการของทา่นมกีระบวนการ (Process) พฒันาตลาดอยา่งไร 

  1. มกีารผลติสนิคา้ตามยอดทีส่ ัง่เทา่นัน้โดยเน้นตลาดเดมิ 

  2. เริม่มกีารพฒันาตลาดใหมเ่พือ่จะไดม้ยีอดสัง่ซือ้ 

  3. มกีารทาํตลาดเชงิรกุ เชน่ ม ีWebsite และปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
 
2.7 กจิการของทา่นมนีโยบายเรือ่งผูส้ง่มอบมนัสาํปะหลงั (เกษตรกร, ลานมนั) อยา่งไร 

  1. ไมม่นีโยบายทาํ contract farming 

  2. มนีโยบายทาํ contract farming แต่ยงัไมไ่ดเ้ริม่ปฏบิตั ิ

  3. มนีโยบายทาํ contract farming และเริม่ดาํเนินการปฎบิตัแิลว้ 
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2.8 ทา่นมกีารถ่ายทอดความรูก้ารปลกูมนัสาํปะหลงัแก่เกษตรกรหรอืไม ่

  1. ม ี    2. ไมม่ ี
 
2.9 กจิการของทา่นมจีาํนวนผูส้ง่มอบมนัสาํปะหลงัใหม้ากน้อยเพยีงไร 

  1. จาํนวน 5-10 ราย   2. จาํนวน 11-15 ราย   3. จาํนวนมากกวา่ 15 ราย 
 
2.10 กจิการของทา่นมกีารควบคุมการผลติดว้ยระบบคอมพวิเตอรห์รอืไม ่

  1. ไมม่ ี    2. มบีา้งในบางอุปกรณ์ 

  3. มกีารควบคุมดว้ยระบบคอมพวิเตอรเ์กอืบทัง้หมด  
 
2.11 กจิการของทา่นมนีโยบายการใชพ้ลงังานในโรงงานอยา่งไร 

  1. ยงัไมม่กีารศกึษาและวางแผนการใชพ้ลงังาน  

  2. มกีารศกึษาและวางแผนบา้ง แตย่งัไมไ่ดเ้ริม่ปฏบิตั ิ

  3. มกีารศกึษา วางแผน และเริม่ปฏบิตับิา้งบางสว่น 

  4. มกีารศกึษา วางแผน และนําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
2.12 กจิการของทา่นมกีารบาํรงุรกัษาอุปกรณ์และสถานทีอ่ยา่งไร 

  1. มกีารซ่อมแซมเมือ่เกดิปญัหา    2. มกีารบาํรงุรกัษาเป็นประจาํตามแผนทีก่าํหนด 

  3. มกีารบาํรงุรกัษาแบบ TPM (Total Productive Maintenance) 
 
2.13 กจิการของทา่นใชเ้วลาในการซ่อมแซมอุปกรณ์หลกัทีใ่ชใ้นการผลติมากน้อยเพยีงใด  

(เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1. ใชเ้วลาในการซ่อมแซมเป็นวนั หรอืเป็นสปัดาห ์ 
 ความถี ่.................................... ( ครัง้ต่อเดอืน / ครัง้ต่อปี )  

  2. ใชเ้วลาซ่อมแซมเป็นชัว่โมง  
 ความถี ่.................................... ( ครัง้ต่อเดอืน / ครัง้ต่อปี )  

  3. ใชเ้วลาในการซ่อมแซมไมก่ีน่าท ี
 ความถี ่.................................... ( ครัง้ต่อเดอืน / ครัง้ต่อปี )  
 
2.14 โรงงานของทา่นเคยไดร้ะบบอะไรบา้ง (เลอืกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1. 5 ส.   2. GMP     3. HACCP       4. ISO 9002   5. ISO 14000 

  6. ฮาลาล   7. อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................................................. 
 
2.15 กจิการของทา่นมกีารวางแผนและประสานงานกบับุคคลภายนอกอยา่งไร 

  1. มกีารวางแผนรว่มกนัเฉพาะภายในบรษิทัเทา่นัน้ 

  2. มกีารวางแผนรว่มกบัลกูคา้ หรอื ผูส้ง่มอบมนัสาํปะหลงั 

  3. มกีารวางแผนรว่มกบัลกูคา้ และ ผูส้ง่มอบมนัสาํปะหลงั 
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2.16 กจิการมกีารประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศในการวางแผนการผลติอยา่งไร 

  1. ใชบุ้คคลากรในการปฏบิตังิานเป็นหลกั 

  2. มกีารใชซ้อฟตแ์วรค์วบคูก่บับุคคลากร 

  3. มกีารใชซ้อฟทแ์วรเ์ป็นหลกั 
 
2.17 กจิการของทา่นใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้มากน้อยเพยีงใด 

  1. ไมม่กีารวดัผลความพงึพอใจของลกูคา้ 

  2. มกีารตดิตามความพงึพอใจของลกูคา้  

  3. พนกังานทุกคนเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ และลกูคา้มบีทบาทในการใหข้อ้มลูเพือ่ปรบัปรงุสนิคา้ 
 
2.18 กจิการของทา่นมกีารบรกิารลกูคา้หลงัการขายอยา่งไร  

  1. มเีฉพาะลกูคา้ทีม่ปีญัหาและตดิต่อกลบัมายงักจิการเอง 

  2. มกีารบรกิารหลงัการขายบา้ง  

  3. เน้นความพงึพอใจของลกูคา้โดยถอืวา่การบรกิารหลงัการขายเป็นหน่ึงในนโยบายหลกั 
 
2.19 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจในตวัสนิคา้ของทา่นอยา่งไร 

  1. ยงัไมใ่หค้วามสาํคญักบัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ 

  2. บรษิทัจะรบัคาํตาํหนิของลกูคา้เป็นสิง่สาํคญัทีต่อ้งรบีแกไ้ขและตดิตามผลความพงึพอใจ 

  3. ลกูคา้พงึพอใจกบัสนิคา้อยา่งมาก 
 
2.20 สนิคา้ทีถ่กูตกีลบัจากลกูคา้มปีรมิาณเทา่ไร 

  1.  ตํ่ากวา่ 1%   2.  1-2%   3.  2-5%       4.  มากกวา่ 5% 
 
2.21 กจิการของทา่นมกีารสง่มอบสนิคา้ใหล้กูคา้ทนัตามทีต่กลงไว ้อยา่งไร 

  1.  ตํ่ากวา่ 80%   2.  80-90%   3.  90-95%       4.  มากกวา่ 95% 
 
2.22 ในปจัจุบนักจิการของทา่นมผีลผลติโดยรวมเป็นอยา่งไร 

  1. ลดลง     2. สมํ่าเสมอ    3. ขึน้-ลงตามฤดกูาล  4. เพิม่ขึน้ 
 
2.23 กจิการของทา่นมรีอบระยะเวลาในการผลติเป็นอยา่งไร (โปรดระบุตามประเภทของผลติภณัฑ)์  

  มนัเสน้  
  ระยะเวลาในการผลติ  ...................................... ชัว่โมง / วนั 
  ทาํการผลติเป็นเวลาทัง้สิน้   ........................................ วนั ก่อนสง่มอบใหล้กูคา้ 

  มนัอดัเมด็ 
  ระยะเวลาในการผลติ  ...................................... ชัว่โมง / วนั 
  ทาํการผลติเป็นเวลาทัง้สิน้   ........................................ วนั ก่อนสง่มอบใหล้กูคา้ 
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  แป้งมนัดบิ (Native Starch) 
  ระยะเวลาในการผลติ  ...................................... ชัว่โมง / วนั 
  ทาํการผลติเป็นเวลาทัง้สิน้   ........................................ วนั ก่อนสง่มอบใหล้กูคา้ 

  แป้งโมดฟิายด ์(Modified Starch) 
  ระยะเวลาในการผลติ  ...................................... ชัว่โมง / วนั 
  ทาํการผลติเป็นเวลาทัง้สิน้   ........................................ วนั ก่อนสง่มอบใหล้กูคา้ 
 
2.24 ปรมิาณผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดม้าตรฐานในบรษิทัคดิเป็นเทา่ไร ของผลติภณัฑท์ัง้หมด 

 1.  0-1%   2.  1-3%   3.  3-5%   4.  5-10%  

 5.  อื่นๆ โปรดระบุ .............................................. 
 
2.25 อตัราการแซงควิออเดอรผ์ลติสนิคา้ มปีรมิาณเทา่ใด 

  1.  น้อยกวา่ 10%   2.  10-20%   3.  มากกวา่ 20% 
 
2.26 กจิการของทา่นสามารถผลติไดต้ามแผนทีก่าํหนดไวเ้ป็นอยา่งไร 

 1. ทาํไดต้ามแผน    3. สว่นใหญ่ไมต่รงตามแผน 

  2. สว่นใหญ่ใกลเ้คยีงกบัแผน   4. อื่นๆ  โปรดระบุ .............................................. 
 
2.27 กจิการของทา่นมกีารวางแผนกลยทุธอ์ยา่งไร 

 1. ยดึเป้าหมายทีย่อดการผลติและตน้ทุน โดยมกีารวางแผนระยะสัน้ (น้อยกวา่ 1 ปี) 

 2. มกีารวางแผนระยะกลาง (1-3 ปี) 

 3. มกีารวางแผนระยะยาว (3-5 ปี) 

 4. อื่นๆ โปรดระบุ  ...................................................................................................................................  
 
 
ส่วนท่ี 3  ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการจดัส่ง  
(โปรดระบตุามประเภทของผลิตภณัฑ ์และรปูแบบการขนส่งท่ีท่านใช้) 
 
1.1 จากหวัมนัสดทัง้หมด มกีารแปรรปูเป็นผลติภณัฑต่์อไปน้ี เป็นสดัสว่นเทา่ใด  

 1. มนัเสน้  ………………………..% 

 2. มนัอดัเมด็  ………………………..% 

 3. แป้งมนัดบิ  ………………………..% 

 4. แป้งโมดฟิายด ์ ………………………..% 
 
1.2 มนัเสน้ 1 กโิลกรมั ไดจ้ากหวัมนัสดประมาณ ................ กโิลกรมั 

แป้งมนั 1 กโิลกรมั ไดจ้ากหวัมนัสดประมาณ ................ กโิลกรมั 
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1.3 การแจกแจงตน้ทุนการผลติแป้งมนัสาํปะหลงั 
 

รายการ มนัเสน้ (%) มนัอดัเมด็ (%) แป้งมนัดบิ (%) แป้งโมดฟิายด ์(%) 
วตัถุดบิ …………… …………… …………… …………… 
คา่แรง …………… …………… …………… …………… 
คา่สาธารณูปโภคและโสหุย้ …………… …………… …………… …………… 
การขนสง่   …………… …………… …………… …………… 
อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................... 
.................................................... 

…………… …………… …………… …………… 

รวม 100 100 100 100 

 
1.4 ผลติภณัฑข์องทา่นม ีMargin ประมาณกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ 

 1. มนัเสน้ ………………………..%  2. มนัอดัเมด็  ………………………..% 

 3. แป้งมนัดบิ ………………………..%  4. แป้งโมดฟิายด ์ ………………………..% 
 
1.5 บรษิทัของทา่นมวีธิกีารวางแผนการผลติอยา่งไร 

 1. ผลติตาม order ………………….%   2. ผลติเกบ็สตอ็ก ………………….% 
 
1.6 บรษิทัของทา่นมวีธิปีรบักาํลงัการผลติอยา่งไร (ตอบได ้1-3 ขอ้) 

 1. Outsource (Subcontracting)   2. เพิม่ OT 

 3. เพิม่/ลดจาํนวนคนงานรายวนัตามคาํสัง่ซือ้  4. เพิม่กะการทาํงาน 

 5. ลด/เพิม่จาํนวนเครือ่งจกัร    6. อื่นๆ โปรดระบุ ............................................ 
 
1.7 บรษิทัของทา่นประสบปญัหา 

 1. คาดการณ์ยอดการขายผดิพลาด   2. ขาดแคลนแรงงานในบางชว่ง 

 3. คนงานมากเกนิไป    4. เครือ่งจกัรเสยีกระทนัหนับอ่ยๆ 

 5. ปรมิาณวตัถุดบิไมไ่ดต้ามแผน   6. คุณภาพวตัถุดบิไมไ่ดต้ามมาตรฐาน 

 7. ขาดแคลนพาหนะในการขนสง่   8. อื่นๆ  โปรดระบุ ............................................ 
 
1.8 ทา่นใชร้ปูแบบการขนสง่ต่างๆ เป็นสดัสว่นเท่าใด 

 1. ทางรถบรรทุกอยา่งเดยีว  ........................... % 

 2. ทางรถบรรทุกต่อดว้ยรถไฟ ........................... % (ถา้ไมม่ ีขา้มขอ้ 3.10) 

 3. ทางรถบรรทุกต่อดว้ยทางน้ํา ........................... % (ถา้ไมม่ ีขา้มขอ้ 3.11) 
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1.9 ในการขนสง่ดว้ยรถบรรทุก ทา่นมกีารใชร้ถหวัลากตูค้อนเทนเนอรห์รอืไม ่ 

 1. ไมม่ ี(ขา้มขอ้ 3.9.1 และ 3.9.2) 

 2. ม ี
1.9.1 ในการขนสง่ดว้ยรถหวัลาก โปรดระบุ 

น้ําหนกัทีบ่รรทุก .......................................... ตนัต่อตู ้

ประเภทเชือ้เพลงิ   น้ํามนั  ก๊าซ NGV  อื่นๆ ............................ 
ขนสง่ดว้ยรถของทา่นเอง ..................................% 
ใชบ้รกิารบรษิทัขนสง่  ..................................% 

ชื่อบรษิทัขนสง่  ......................................................................... 
ชื่อผูต้ดิต่อ   ......................................................................... 
โทรศพัท ์  ......................................................................... 

1.9.2 ทา่นมกีารขนสง่ดว้ยรถหวัลากไปยงัสถานทีเ่หล่าน้ีหรอืไม ่(กรอกเฉพาะทีม่กีารขนสง่)  
ถา้ม ีโปรดใหข้อ้มลูต่อไปน้ี (โดยประมาณ) 

 1. ไมม่ ี

 2. ทา่เรอืแหลมฉบงั    คดิเป็นสดัสว่น ..................................% 
      ระยะทาง .................................. กม. ราคา .................................... บาทต่อตู ้

 3. ทา่เรอืกรุงเทพฯ    คดิเป็นสดัสว่น ..................................% 
      ระยะทาง .................................. กม. ราคา .................................... บาทต่อตู ้

 4. ICD ลาดกระบงั     คดิเป็นสดัสว่น ..................................% 
      ระยะทาง .................................. กม. ราคา .................................... บาทต่อตู ้

 5. ยา่นตูค้อนเทนเนอรส์ถานีรถไฟจริะ  คดิเป็นสดัสว่น ..................................% 
      ระยะทาง .................................. กม. ราคา .................................... บาทต่อตู ้

 6. ยา่นตูค้อนเทนเนอรส์ถานีรถไฟอื่น  ระบุ ........................ คดิเป็นสดัสว่น ....................% 
      ระยะทาง .................................. กม. ราคา .................................... บาทต่อตู ้
 

1.10 ในการขนสง่ทางรถบรรทุกต่อดว้ยรถไฟ 
1.10.1 คา่ใชจ้า่ยรถบรรทุกเพือ่ต่อดว้ยรถไฟ  ..................................... บาทต่อตู ้(20 ฟุต) 

..................................... บาทต่อตู ้(40 ฟุต) 
1.10.2 ระยะทางรถบรรทุกไปยงัสถานีรถไฟ  ..................................... กม. 
1.10.3 คา่บรกิารยกตูค้อนเทนเนอรข์ึน้/ลงรถไฟ  คา่ยกขึน้ ..................................... บาทต่อตู ้
      คา่ยกลง ...................................... บาทต่อตู ้
1.10.4 คา่ใชจ้า่ยการขนสง่ดว้ยรถไฟ  ..................................................... บาทต่อตู ้(20 ฟุต) 

..................................................... บาทต่อตู ้(40 ฟุต) 
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1.10.5 ทา่นเคยเกดิปญัหาจากการขนสง่ดว้ยรถไฟหรอืไม ่
� ไมเ่คย 
� เคยประสบปญัหาหวัรถจกัรมาชา้กวา่กาํหนดมากจนตอ้งเปลีย่นรปูแบบการขนสง่ 
ดว้ยความถีป่ระมาณ ........................ ครัง้ต่อ .............. หรอืคดิเป็น ................................% 
ความเสยีหายจากปญัหาดงักล่าว เคยเสยีหายมากทีส่ดุ ..................................... บาท 
        โดยเฉลีย่ ..................................... บาท 
        น้อยทีส่ดุ ..................................... บาท 
� เคยประสบปญัหาขนสง่ลา่ชา้ไมท่นักาํหนดนดัเรอืหรอืลกูคา้ หรอืขนสง่ไปไมถ่งึจุดหมาย
ปลายทาง 
ดว้ยความถีป่ระมาณ ........................ ครัง้ต่อ .............. หรอืคดิเป็น ................................% 
ความลา่ชา้มากทีส่ดุ .......................... เฉลีย่ ............................. น้อยทีส่ดุ ............................ 
ความเสยีหายจากปญัหาดงักล่าว เคยเสยีหายมากทีส่ดุ ..................................... บาท 
        โดยเฉลีย่ ..................................... บาท 
        น้อยทีส่ดุ ..................................... บาท 
� ปญัหาอื่นๆ ระบุ ............................................................................................................... 
ดว้ยความถีป่ระมาณ ........................ ครัง้ต่อ .............. หรอืคดิเป็น ................................% 
ความเสยีหายจากปญัหาดงักล่าว เคยเสยีหายมากทีส่ดุ ..................................... บาท 
        โดยเฉลีย่ ..................................... บาท 
        น้อยทีส่ดุ ..................................... บาท 

 
1.11 สาํหรบัการขนสง่ทางรถบรรทุกต่อดว้ยทางน้ํา 

1.11.1 คา่ใชจ้า่ยทางรถบรรทุกเพือ่ต่อดว้ยทางน้ํา  เทา่กบั ...................................บาทต่อ ........... 
1.11.2 ระยะเดนิทางของรถบรรทุกเพื่อต่อดว้ยทางน้ํา เทา่กบั .................................................... 

กม. 
1.11.3 ทา่นมกีารขนสง่ไปยงัจุดใด 

 1. แมน้ํ่าเจา้พระยา  จาก ............................................ ไปยงั ................................................. 
     ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่ ................................... ราคา ............................. บาทต่อ............ 

 2. แมน้ํ่าบางปะกง  จาก ............................................ ไปยงั .................................................. 
     ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่ ................................... ราคา ............................ บาทต่อ............. 

 3. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
   แมน้ํ่า.................................. จาก ..................................... ไปยงั ........................................ 
   ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่ ................................... ราคา ........................... บาทต่อ............ 
   แมน้ํ่า.................................. จาก ..................................... ไปยงั ........................................ 
   ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่ ................................... ราคา ........................... บาทต่อ............ 
   แมน้ํ่า.................................. จาก ..................................... ไปยงั ........................................ 
   ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่ ................................... ราคา ........................... บาทต่อ............ 
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1.12 ระยะเวลากาํหนดสง่สนิคา้ (due date) นบัจากวนัทีผ่ลติเสรจ็และเริม่ทาํการขนสง่ออกจากโรงงาน และ
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่จรงิ  

 
ในประเทศ 

โปรดระบุ 3 จงัหวดั ปลายทางหลกั 
ระยะเวลากาํหนดสง่สนิคา้ 

(วนั) 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่จรงิ 

(วนั / ชัว่โมง) 

ทางรถบรรทุกอยา่งเดยีว 
1. .............................................. 
2. .............................................. 
3. .............................................. 

 
.................... 
.................... 
.................... 

 
.................... 
.................... 
.................... 

ทางรถบรรทุกต่อดว้ยรถไฟ 
1. .............................................. 
2. .............................................. 
3. .............................................. 

 
.................... 
.................... 
.................... 

 
.................... 
.................... 
.................... 

ทางรถบรรทุกต่อดว้ยทางน้ํา 
1. .............................................. 
2. .............................................. 
3. .............................................. 

 
.................... 
.................... 
.................... 

 
.................... 
.................... 
.................... 

 
 

ส่งออก ระยะเวลากาํหนดสง่สนิคา้ 
(วนั) 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขนสง่จรงิ 
(วนั / ชัว่โมง) 

ทางรถบรรทุกอยา่งเดยีว 

 1. ทา่เรอืกรุงเทพ 

 2. ทา่เรอืแหลมฉบงั 

 3. ICD ลาดกระบงั 

 
.................... 

.................... 

.................... 

 
.................... 

.................... 

.................... 

ทางรถบรรทุกต่อดว้ยรถไฟ 

 1. ทา่เรอืกรุงเทพ 

 2. ทา่เรอืแหลมฉบงั 

 3. ICD ลาดกระบงั 

 
.................... 

.................... 

.................... 

 
.................... 

.................... 

.................... 

ทางรถบรรทุกต่อดว้ยทางน้ํา 

 1. เกาะสชีงั 

 

.................... 

 

.................... 
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ส่วนท่ี 4  บทสรปุภาพรวมของกิจการ  
1.1 ปจัจุบนั กจิการของทา่นมคีวามสามารถในการแขง่ขนัในดา้นต่อไปน้ี เป็นอยา่งไร 

ความสามารถ มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
1. ราคา      

2. คุณภาพ      

3. ระยะเวลาการสัง่จนถงึสง่สนิคา้      

4. การสง่สนิคา้ตรงเวลาและตรงตามคาํสัง่      

5. ความเป็นเอกลกัษณ์ของสนิคา้      

6. ผลติภณัฑม์สีนิคา้หลากหลายชนิด      

 
1.2 กจิการของทา่นมชีอ่งทางการขายสนิคา้อยา่งไร 

 1. ภายในประเทศ .............................%   2. ภายนอกประเทศ .............................% 
 
สาํหรบัทัง้ชอ่งทางภายในประเทศและภายนอกประเทศ  โปรดระบุเปอรเ์ซน็ตส์าํหรบัแต่ละรปูแบบชอ่งทาง 

รปูแบบชอ่งทางการขาย ขายในประเทศ (%) ภายนอกประเทศ (%) 
1. ขายตรง .................... .................... 
2. ตวัแทนจาํหน่าย .................... .................... 
3. ผูจ้ดัจาํหน่าย .................... .................... 
4. ผูค้า้สง่ .................... .................... 
5. พนกังาน .................... .................... 
6. สาํนกังานขาย .................... .................... 
7. อื่นๆ โปรดระบุ .............................. .................... .................... 

รวม 100% 100% 
 
1.3 ทา่นเคยไดร้บัคาํแนะนําจากหน่วยงานภายนอกหรอืไม ่

 ไมเ่คย     เคย 
 
ถา้เคย ทา่นไดร้บัคาํแนะนํามาจากหน่วยงานใดบา้งภายใน 3 ปี ทีผ่า่นมา (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) โปรดระบุ 

หน่วยงาน ชื่อของหน่วยงาน 
1. หน่วยงานราชการ ........................................................................................................................ 
2. สถาบนัฝึกอบรม ........................................................................................................................ 
3. หน่วยงานทอ้งถิน่ ........................................................................................................................ 
4. มหาวทิยาลยั/วทิยาลยั ........................................................................................................................ 
5. สมาคม/ชมรมธุรกจิ/ 
   เครอืขา่ยธุรกจิ/หอการคา้ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
6. บรษิทัทีป่รกึษา ........................................................................................................................ 
7. อื่นๆ โปรดระบุ .............. ........................................................................................................................ 
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1.4 ทา่นตอ้งการรบัความชว่ยเหลอืจากบุคคลภายนอกในประเดน็ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. กลยทุธท์างธุรกจิ     6. การตลาด 

 2. การบรหิารงานคุณภาพ    7. การเงนิ 

 3. การบรหิารพนกังาน    8. แผนธุรกจิ 

 4. การบรหิารการผลติ    9. การขนสง่ 

 5. การออกแบบผลติภณัฑ/์บรรจุภณัฑ ์   10. การจดัซือ้ 

 11. ปรกึษาดา้นอื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

ทางคณะวิจยัขอขอบคณุเป็นอย่างสงูท่ีท่านให้ความอนุเคราะหใ์นการให้ข้อมลู 
หากท่านต้องการรบัรายงานการวิจยั เม่ือโครงการวิจยัแล้วเสรจ็ โปรดกรอกข้อมลูในแบบฟอรม์น้ี 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ช่ือ- ท่ีอยู่ในการจดัส่งเอกสารรายงานการวิจยั 

 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 โทรศพัท ์ ...................................................................................................................................... ............  
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ภาคผนวก ง 
การสาํรวจข้อมลูจากเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัต่างๆ 
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ภาคผนวกท่ี ง-1 การสาํรวจข้อมลูกลุ่มตวัอย่างเกษตรกร จาํแนกตามพืน้ท่ี 
 
ตารางผนวกที ่ง-1 รายละเอยีดของกลุม่ตวัอยา่งเกษตรกรทีไ่ดส้มัภาษณ์ จาํแนกตามพืน้ที ่

จงัหวดั จาํนวนตวัอยา่งทีเ่กบ็ขอ้มลูจรงิ 
ชาย หญงิ รวม 

นครราชสีมา 57 42 99 

- หมูบ่า้นสขุไพบลูย ์หมูท่ี ่1 ต.สขุไพบลูย ์อ.เสงิสาง 10 9 19 

- หมูบ่า้นประชาไทย หมูท่ี ่10 ต.สขุไพบลูย ์อ.เสงิสาง 15 6 21 

- หมูบ่า้นเฉลยีงทุง่ หมูท่ี ่6 ต.เฉลยีง อ.ครบุร ี 11 9 20 

- หมูบ่า้นหนองโค หมูท่ี ่1 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุร ี 16 2 18 

- หมูบ่า้นเนินเสมา หมูท่ี ่12 ต.โคกกระชาย อ.ครบุร ี 5 16 21 

ชยัภมิู 

- หมูบ่า้นมอสามชัน้ หมูท่ี1่2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ 

8 10 18 

กาํแพงเพชร 

- หมูบ่า้นหว้ยแกว้ หมูท่ี ่2 ต.วงัชะพล ูอ.ขาณุวรลกัษบุร ี

30 3 33 

ชลบรีุ 

- หมูท่ี ่5 ต.เขาไมแ้กว้ อ.บางละมงุ 

11 11 22 

สระแก้ว 

- หมูบ่า้นคลองรว่ม หมูท่ี ่5 ต.วงัสมบรูณ์ อ.วงัสมบรูณ์ 

8 13 21 

ฉะเชิงเทรา 

- หมูบ่า้นฝ ัง่คลอง หมูท่ี ่21 ต.ทา่ตะเกยีบ อ.ทา่ตะเกยีบ 

11 8 19 

กาญจนบุร ี
- หมูท่ี ่6 ต.เลาขวญั อ.เลาขวญั 

6 11 17 

รวม 131 98 229 
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ภาคผนวกที่ ง-2 ผลการสาํรวจข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างเกษตรกร จาํแนกตามจงัหวดั 
 
ตารางผนวกที ่ง-2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดั 

ลกัษณะ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 
จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
เพศ ชาย 57 57.58% 8 44.44% 30 90.91% 11 50.00% 8 38.10% 11 57.89% 6 35.29% 131 57.21% 

หญงิ 42 42.42% 10 55.56% 3 9.09% 11 50.00% 13 61.90% 8 42.11% 11 64.71% 98 42.79% 
อาย ุ ≤ 25 ปี 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.26% 6 35.29% 8 3.49% 

26-35 ปี 9 9.09% 3 16.67% 6 18.18% 1 4.55% 0 0.00% 5 26.32% 1 5.88% 25 10.92% 
36-45 ปี 42 42.42% 10 55.56% 13 39.39% 5 22.73% 6 28.57% 8 42.11% 4 23.53% 88 38.43% 
46-55 ปี 24 24.24% 1 5.56% 6 18.18% 9 40.91% 6 28.57% 3 15.79% 2 11.76% 51 22.27% 
> 55 ปี 24 24.24% 4 22.22% 8 24.24% 7 31.82% 8 38.10% 2 10.53% 4 23.53% 57 24.89% 

ระดบัการศกึษา ตํ่ากวา่ประถมศกึษา 6 6.06% 1 5.56% 1 3.03% 1 4.55% 1 4.76% 1 5.26% 2 11.76% 13 5.68% 
ประถมศกึษา 70 70.71% 13 72.22% 27 81.82% 17 77.27% 15 71.43% 14 73.68% 10 58.82% 166 72.49% 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 8 8.08% 1 5.56% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 4 21.05% 1 5.88% 16 6.99% 
มธัยมศกึษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

11 11.11% 3 16.67% 3 9.09% 1 4.55% 2 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 20 8.73% 

อนุปรญิญา/ปวส. 3 3.03% 0 0.00% 1 3.03% 0 0.00% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.18% 
ปรญิญาตร ี 1 1.01% 0 0.00% 1 3.03% 2 9.09% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.18% 
ไมม่ขีอ้มลู 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 23.53% 4 1.75% 
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ตารางผนวกที ่ง-2 (ต่อ) ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดั 
ลกัษณะ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 
จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
ประสบการณ์ใน
การเพาะปลกู 
มนัสาํปะหลงั 

≤ 5 ปี 10 10.10% 8 44.44% 5 15.15% 3 13.64% 5 23.81% 3 15.79% 4 23.53% 38 16.59% 
6-10 ปี 8 8.08% 3 16.67% 4 12.12% 3 13.64% 5 23.81% 4 21.05% 6 35.29% 33 14.41% 
11-15 ปี 16 16.16% 2 11.11% 3 9.09% 2 9.09% 6 28.57% 2 10.53% 0 0.00% 31 13.54% 
16-20 ปี 17 17.17% 0 0.00% 8 24.24% 2 9.09% 3 14.29% 2 10.53% 5 29.41% 37 16.16% 
> 20 ปี 48 48.48% 5 27.78% 13 39.39% 12 54.55% 2 9.52% 8 42.11% 2 11.76% 90 39.30% 

ลกัษณะการ 
ถอืครองทีด่นิ 

พืน้ทีข่องตนเอง 93 93.94% 13 72.22% 32 96.97% 13 59.09% 20 95.24% 17 89.47% 7 41.18% 195 85.15% 
พืน้ทีท่ีไ่ดท้าํฟร ี 3 3.03% 0 0.00% 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 6 2.62% 
พืน้ทีเ่ชา่ 23 23.23% 5 27.78% 8 24.24% 18 81.82% 12 57.14% 1 5.26% 7 41.18% 74 32.31% 

จาํนวนพืน้ที่
เพาะปลกู 

≤ 10 ไร ่ 7 7.07% 5 27.78% 3 9.09% 3 13.64% 2 9.52% 8 42.11% 15 88.24% 43 18.78% 
11-30 ไร ่ 42 42.42% 12 66.67% 8 24.24% 7 31.82% 6 28.57% 7 36.84% 2 11.76% 84 36.68% 
31-50 ไร ่ 26 26.26% 1 5.56% 10 30.30% 4 18.18% 3 14.29% 2 10.53% 0 0.00% 46 20.09% 
> 50 ไร ่ 24 24.24% 0 0.00% 12 36.36% 8 36.36% 10 47.62% 2 10.53% 0 0.00% 56 24.45% 
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ตารางผนวกที ่ง-3 การรบัรู/้บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการปลกูมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดั 
การรบัรูข้อ้มลู รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 
จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99  18  33  22  21  19  17  229  
แหล่งขอ้มลู/ 
ความรู ้

เพือ่นบา้น 78 78.79% 10 55.56% 22 66.67% 14 63.64% 18 85.71% 14 73.68% 15 88.24% 171 74.67% 
เจา้หน้าทีก่รม 
สง่เสรมิการเกษตร 

69 69.70% 9 50.00% 15 45.45% 7 31.82% 17 80.95% 5 26.32% 2 11.76% 124 54.15% 

สมาชกิภายใน 
ครอบครวั/ญาต ิ

52 52.53% 12 66.67% 18 54.55% 16 72.73% 11 52.38% 15 78.95% 10 58.82% 134 58.52% 

การฝึกอบรม 31 31.31% 0 0.00% 14 42.42% 0 0.00% 5 23.81% 0 0.00% 0 0.00% 50 21.83% 
เจา้หน้าที ่ธกส. 26 26.26% 1 5.56% 7 21.21% 3 13.64% 5 23.81% 5 26.32% 0 0.00% 47 20.52% 
รา้นจาํหน่าย 
อุปกรณ์ 

17 17.17% 1 5.56% 3 9.09% 1 4.55% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.88% 24 10.48% 

แปลงสาธติ 9 9.09% 2 11.11% 1 3.03% 0 0.00% 2 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 14 6.11% 
นกัวชิาการ/ 
อาจารย ์

6 6.06% 1 5.56% 1 3.03% 1 4.55% 5 23.81% 2 10.53% 0 0.00% 16 6.99% 

ตวัแทนบรษิทั 
เอกชน 

5 5.05% 0 0.00% 2 6.06% 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.49% 

อื่นๆ 6 6.06% 0 0.00% 7 21.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 5.68% 
สือ่ขา่วสาร 
ความรู ้

คาํแนะนํา/ 
เอกสารเผยแพร ่

46 46.46% 3 16.67% 13 39.39% 9 40.91% 7 33.33% 2 10.53% 2 11.76% 82 35.81% 

โทรทศัน์ 44 44.44% 9 50.00% 22 66.67% 10 45.45% 12 57.14% 10 52.63% 9 52.94% 116 50.66% 
วทิยุ 21 21.21% 6 33.33% 7 21.21% 4 18.18% 0 0.00% 5 26.32% 9 52.94% 52 22.71% 
หนงัสอืพมิพ ์ 11 11.11% 2 11.11% 2 6.06% 2 9.09% 1 4.76% 2 10.53% 2 11.76% 22 9.61% 
อื่นๆ 15 15.15% 1 5.56% 0 0.00% 2 9.09% 5 23.81% 5 26.32% 0 0.00% 28 12.23% 
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ตารางผนวกที ่ง-3 (ต่อ) การรบัรู/้บนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการปลกูมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดั 
การรบัรูข้อ้มลู รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 
จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99  18  33  22  21  19  17  229  
การปรกึษาปญัหา เพือ่นบา้น 37 37.37% 4 22.22% 11 33.33% 8 36.36% 10 47.62% 7 36.84% 10 58.82% 87 37.99% 

เกษตรกร 
ผูน้ําทอ้งถิน่ 

24 24.24% 1 5.56% 4 12.12% 3 13.64% 3 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 35 15.28% 

เจา้หน้าทีข่องรฐั 20 20.20% 1 5.56% 6 18.18% 1 4.55% 7 33.33% 1 5.26% 0 0.00% 36 15.72% 
ศกึษาดว้ยตนเอง 10 10.10% 8 44.44% 10 30.30% 6 27.27% 2 9.52% 6 31.58% 4 23.53% 46 20.09% 
ญาตพิีน่้อง 8 8.08% 3 16.67% 4 12.12% 7 31.82% 0 0.00% 3 15.79% 6 35.29% 31 13.54% 
อื่นๆ 5 5.05% 1 5.56% 0 0.00% 1 4.55% 0 0.00% 3 15.79% 0 0.00% 10 4.37% 

การตดิต่อ 
เจา้หน้าที ่
กรมสง่เสรมิ 
การเกษตร 

ตดิต่อ 72 72.73% 12 66.67% 16 48.48% 16 72.73% 14 66.67% 4 21.05% 1 5.88% 135 58.95% 
ไมต่ดิต่อ 27 27.27% 6 33.33% 17 51.52% 6 27.27% 7 33.33% 15 78.95% 16 94.12% 94 41.05% 

การบนัทกึขอ้มลู บนัทกึ 31 31.31% 8 44.44% 10 30.30% 4 18.18% 9 42.86% 4 21.05% 1 5.88% 67 29.26% 
ไมบ่นัทกึ 68 68.69% 10 55.56% 23 69.70% 18 81.82% 12 57.14% 15 78.95% 16 94.12% 162 70.74% 
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ตารางผนวกที ่ง-4 สภาพแวดลอ้มของการเพาะปลกูมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
สภาพแวดลอ้ม รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
ลกัษณะสภาพพืน้ที ่ ทีลุ่่ม 25 25.25% 9 50.00% 11 33.33% 3 13.64% 6 28.57% 6 31.58% 6 35.29% 66 28.82% 

ทีด่อน 63 63.64% 5 27.78% 21 63.64% 19 86.36% 19 90.48% 12 63.16% 9 52.94% 148 64.63% 

อื่นๆ 19 19.19% 4 22.22% 6 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 2 10.53% 4 23.53% 35 15.28% 

ลกัษณะสภาพดนิ ดนิรว่น 45 45.45% 2 11.11% 4 12.12% 0 0.00% 4 19.05% 2 10.53% 0 0.00% 57 24.89% 

ดนิทราย 7 7.07% 8 44.44% 4 12.12% 4 18.18% 1 4.76% 1 5.26% 10 58.82% 35 15.28% 
ดนิรว่นปนทราย 15 15.15% 3 16.67% 22 66.67% 17 77.27% 3 14.29% 6 31.58% 5 29.41% 71 31.00% 

ดนิเหนียว 13 13.13% 3 16.67% 4 12.12% 0 0.00% 9 42.86% 1 5.26% 2 11.76% 32 13.97% 

ดนิปนลกูรงั 23 23.23% 0 0.00% 1 3.03% 0 0.00% 2 9.52% 5 26.32% 0 0.00% 31 13.54% 

อื่นๆ 19 19.19% 2 11.11% 4 12.12% 1 4.55% 4 19.05% 5 26.32% 0 0.00% 35 15.28% 
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ตารางผนวกที ่ง-5 พนัธุแ์ละการเตรยีมทอ่นพนัธุม์นัสาํปะหลงัของเกษตรกร 
ลกัษณะ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
พนัธุ ์ หว้ยบง 60 71 71.72% 5 27.78% 6 18.18% 7 31.82% 8 38.10% 0 0.00% 0 0.00% 97 42.36% 

เกษตรศาสตร ์50 36 36.36% 10 55.56% 1 3.03% 15 68.18% 3 14.29% 8 42.11% 7 41.18% 80 34.93% 

ระยอง 3 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% 

ระยอง 5 24 24.24% 6 33.33% 33 100.00% 4 18.18% 21 100.00% 16 84.21% 15 88.24% 119 51.97% 

ระยอง 60 9 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.93% 

ระยอง 90 1 1.01% 1 5.56% 0 0.00% 11 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 5.68% 

อื่นๆ 18 18.18% 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 8.30% 

แหล่งทีม่าของ 
ทอ่นพนัธุ ์

มาจากไรข่องตนเอง 76 76.77% 10 55.56% 24 72.73% 12 54.55% 2 9.52% 2 10.53% 10 58.82% 136 59.39% 

ซือ้จากไรเ่พือ่นบา้น 61 61.62% 9 50.00% 11 33.33% 15 68.18% 0 0.00% 0 0.00% 10 58.82% 106 46.29% 

รบัมาจากหน่วยงาน 
ราชการ 

25 25.25% 1 5.56% 2 6.06% 1 4.55% 18 85.71% 18 94.74% 0 0.00% 65 28.38% 

อื่นๆ 4 4.04% 4 22.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.52% 2 10.53% 0 0.00% 12 5.24% 

ขนาดความยาว น้อยกวา่ 15 ซ.ม. 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 5.26% 0 0.00% 3 1.31% 

15 ซ.ม. 23 23.23% 5 27.78% 3 9.09% 5 22.73% 3 14.29% 3 15.79% 2 11.76% 44 19.21% 

20 ซ.ม. 44 44.44% 6 33.33% 27 81.82% 6 27.27% 8 38.10% 8 42.11% 12 70.59% 111 48.47% 

25 ซ.ม. 27 27.27% 1 5.56% 4 12.12% 8 36.36% 5 23.81% 5 26.32% 5 29.41% 55 24.02% 

อื่นๆ 9 9.09% 4 22.22% 0 0.00% 3 13.64% 3 14.29% 3 15.79% 1 5.88% 23 10.04% 

ไมม่ขีอ้มลู 0 0.00% 2 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.31% 
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ตารางผนวกที ่ง-5 (ต่อ) พนัธุแ์ละการเตรยีมทอ่นพนัธุม์นัสาํปะหลงัของเกษตรกร 
พนัธุแ์ละ 
การเตรยีม 

รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
อายุทอ่นพนัธุ ์ < 8 เดอืน 8 8.08% 2 11.11% 3 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 14 6.11% 

8-10 เดอืน 61 61.62% 8 44.44% 22 66.67% 8 36.36% 18 85.71% 11 57.89% 17 100.00% 145 63.32% 

11-12 เดอืน 30 30.30% 8 44.44% 7 21.21% 13 59.09% 3 14.29% 7 36.84% 0 0.00% 68 29.69% 

> 12 เดอืน 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.87% 

การเตรยีม 
ทอ่นพนัธุ ์

ม ี 49 49.49% 12 66.67% 32 96.97% 12 54.55% 19 90.48% 8 42.11% 7 41.18% 139 60.70% 

ไมม่ ี 50 50.51% 6 33.33% 1 3.03% 10 45.45% 2 9.52% 11 57.89% 10 58.82% 90 39.30% 

วธิกีารเตรยีม 
ทอ่นพนัธุ ์

ชุบทอ่นพนัธุด์ว้ย 
สารกาํจดัแมลง 

2 2.02% 1 5.56% 21 63.64% 0 0.00% 2 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 26 11.35% 

คดัขนาดหรอื 
อายุของทอ่นพนัธุ ์

49 49.49% 7 38.89% 16 48.48% 10 45.45% 12 57.14% 7 36.84% 5 29.41% 106 46.29% 

อื่นๆ 3 3.03% 5 27.78% 6 18.18% 3 13.64% 1 4.76% 1 5.26% 0 0.00% 19 8.30% 

ไมม่ขีอ้มลู 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 19.05% 0 0.00% 0 0.00% 19 8.30% 

วธิกีารปลกู ปกัตรง 99 100.00% 16 88.89% 33 100.00% 17 77.27% 21 100.00% 17 89.47% 17 100.00% 220 96.07% 

ปกัเฉียง 0 0.00% 2 11.11% 0 0.00% 5 22.73% 0 0.00% 2 10.53% 0 0.00% 9 3.93% 

จาํนวนทอ่น 
พนัธุต์่อไร ่

< 1,000 30 30.30% 5 27.78% 0 0.00% 6 27.27% 6 28.57% 1 5.26% 3 17.65% 51 22.27% 

1,001-2,000 17 17.17% 3 16.67% 8 24.24% 2 9.09% 6 28.57% 3 15.79% 0 0.00% 39 17.03% 

2,001-3,000 14 14.14% 1 5.56% 1 3.03% 2 9.09% 1 4.76% 5 26.32% 0 0.00% 24 10.48% 

3,001-4,000 3 3.03% 1 5.56% 1 3.03% 2 9.09% 3 14.29% 1 5.26% 0 0.00% 11 4.80% 

> 4,001 1 1.01% 0 0.00% 3 9.09% 0 0.00% 2 9.52% 4 21.05% 0 0.00% 10 4.37% 

ไมม่ขีอ้มลู 34 34.34% 8 44.44% 20 60.61% 10 45.45% 3 14.29% 5 26.32% 14 82.35% 94 41.05% 
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ตารางผนวกที ่ง-6 แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
การผลติ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
ฤดปูลกู ตน้ฤดฝูน 

(ม.ีค.-พ.ค.)   
91 91.92% 10 55.56% 29 87.88% 9 40.91% 15 71.43% 18 94.74% 13 76.47% 185 80.79% 

ปลายฤดฝูน 
(พ.ย.-ก.พ.) 

4 4.04% 7 38.89% 1 3.03% 13 59.09% 6 28.57% 1 5.26% 4 23.53% 36 15.72% 

อื่นๆ 4 4.04% 1 5.56% 3 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 3.49% 

ระยะปลกู 100 x 50 ซ.ม. 0 0.00% 5 27.78% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 36.84% 0 0.00% 12 5.24% 

100 x 66 ซ.ม. 12 12.12% 3 16.67% 2 6.06% 7 31.82% 1 4.76% 3 15.79% 0 0.00% 28 12.23% 

100 x 80 ซ.ม. 28 28.28% 2 11.11% 2 6.06% 7 31.82% 0 0.00% 2 10.53% 3 17.65% 44 19.21% 

80 x 80 ซ.ม. 2 2.02% 1 5.56% 0 0.00% 1 4.55% 3 14.29% 1 5.26% 7 41.18% 15 6.55% 

อื่นๆ 57 57.58% 5 27.78% 29 87.88% 7 31.82% 16 76.19% 6 31.58% 7 41.18% 127 55.46% 

ไมม่ขีอ้มลู 0 0.00% 2 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.31% 

การเปลีย่นไป 
ปลกูพชือื่น 

ม ี 21 21.21% 12 66.67% 1 3.03% 2 9.09% 9 42.86% 9 47.37% 3 17.65% 57 24.89% 

ไมม่ ี 78 78.79% 6 33.33% 32 96.97% 20 90.91% 12 57.14% 10 52.63% 14 82.35% 172 75.11% 

การปลกูพชื 
แซมในไร ่

ม ี 5 5.05% 2 11.11% 6 18.18% 2 9.09% 1 4.76% 0 0.00% 1 5.88% 17 7.42% 

ไมม่ ี 94 94.95% 16 88.89% 27 81.82% 20 90.91% 20 95.24% 19 100.00% 16 94.12% 212 92.58% 

การวางแผน 
เพาะปลกู 

ม ี 58 58.59% 10 55.56% 23 69.70% 22 100.00% 11 52.38% 10 52.63% 8 47.06% 142 62.01% 

ไมม่ ี 41 41.41% 8 44.44% 10 30.30% 0 0.00% 10 47.62% 9 47.37% 9 52.94% 87 37.99% 
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ตารางผนวกที ่ง-6 (ต่อ) แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
การผลติ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
การเตรยีม 
พืน้ทีป่ลกู 

ไถดว้ยผาล 3, 7 63 63.64% 7 38.89% 4 12.12% 13 59.09% 0 0.00% 0 0.00% 7 41.18% 94 41.05% 

ไถดว้ยผาล 3 32 32.32% 8 44.44% 2 6.06% 2 9.09% 8 38.10% 6 31.58% 0 0.00% 58 25.33% 

ไถดว้ยผาล 7 3 3.03% 1 5.56% 26 78.79% 4 18.18% 12 57.14% 13 68.42% 8 47.06% 67 29.26% 

อื่นๆ 1 1.01% 1 5.56% 0 0.00% 3 13.64% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.62% 

ไมม่ขีอ้มลู 0 0.00% 1 5.56% 1 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 11.76% 4 1.75% 

มกีารยกรอ่ง ม ี 49 49.49% 16 88.89% 33 100.00% 20 90.91% 19 90.50% 19 100.00% 17 100.00% 173 75.55% 

ไมม่ ี 50 50.51% 2 11.11% 0 0.00% 2 9.09% 2 9.50% 0 0.00% 0 0.00% 56 24.45% 

ชนิดของปุ๋ ยทีใ่ช ้ ปุ๋ ยเคม ี 76 76.77% 15 83.33% 25 75.76% 21 95.45% 17 80.95% 13 68.42% 14 82.35% 181 79.04% 

ปุ๋ ยคอก 46 46.46% 6 33.33% 10 30.30% 9 40.91% 10 47.62% 7 36.84% 6 35.29% 94 41.05% 

ปุ๋ ยหมกั 4 4.04% 0 0.00% 7 21.21% 3 13.64% 3 14.29% 1 5.26% 1 5.88% 19 8.30% 

ปุ๋ ยชวีภาพ 25 25.25% 3 16.67% 14 42.42% 2 9.09% 11 52.38% 4 21.05% 5 29.41% 64 27.95% 

ปุ๋ ยพชืสด 5 5.05% 2 11.11% 4 12.12% 1 4.55% 0 0.00% 4 21.05% 0 0.00% 16 6.99% 

อื่นๆ 9 9.09% 0 0.00% 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 7 36.84% 0 0.00% 18 7.86% 

จาํนวนครัง้ 
ในการใสปุ่๋ ย 

1 ครัง้ 21 21.21% 7 38.89% 9 27.27% 10 45.45% 1 4.76% 6 31.58% 9 52.94% 63 27.51% 

2 ครัง้ 56 56.57% 9 50.00% 15 45.45% 8 36.36% 16 76.19% 11 57.89% 6 35.29% 121 52.84% 

> 2 ครัง้ 22 22.22% 2 11.11% 9 27.27% 4 18.18% 4 19.05% 2 10.53% 2 11.76% 45 19.65% 
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ตารางผนวกที ่ง-6 (ต่อ) แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
การผลติ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
การบาํรงุรกัษา 
ดนิอื่นๆ 

ไมไ่ดด้าํเนินการ 27 27.27% 1 5.56% 7 21.21% 9 40.91% 6 28.60% 8 42.11% 9 52.94% 67 29.26% 

ปลกูพชืบาํรงุดนิ 11 11.11% 1 5.56% 10 30.30% 3 13.64% 0 0% 2 10.53% 0 0.00% 27 11.79% 

ไถกลบเศษซาก 63 63.64% 11 61.11% 23 69.70% 9 40.91% 14 66.70% 11 57.89% 7 41.18% 138 60.26% 

ปลกูพชืหมนุเวยีน 10 10.10% 5 27.78% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.80% 3 15.79% 1 5.88% 21 9.17% 

มกีารกาํจดั 
วชัพชื 

ม ี 98 98.99% 15 83.33% 27 81.82% 22 100.00% 21 100.00% 18 94.74% 14 82.35% 215 93.89% 

ไมม่ ี 1 1.01% 3 16.67% 6 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 3 17.65% 14 6.11% 

วธิกีารกาํจดั 
วชัพชื 

สารกาํจดัวชัพชื 72 72.73% 5 27.78% 19 57.58% 19 86.36% 21 100.00% 2 10.53% 12 70.59% 150 65.50% 

ใชจ้อบถาก 33 33.33% 11 61.11% 9 27.27% 6 27.27% 2 9.52% 19 100.00% 8 47.06% 88 38.43% 

ใชร้ถไถเดนิตาม 13 13.13% 3 16.67% 10 30.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26 11.35% 

ไถพรวน 
ระหวา่งแถว 

3 3.03% 1 5.56% 2 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.62% 

จาํนวนครัง้ 
ในการกาํจดั 
วชัพชื 

1 ครัง้ 1 1.01% 4 22.22% 8 24.24% 0 0.00% 2 9.52% 0 0.00% 2 11.76% 17 7.42% 

2 ครัง้ 6 6.06% 4 22.22% 25 75.76% 2 9.09% 2 9.52% 10 52.63% 8 47.06% 57 24.89% 

> 2 ครัง้ 92 92.93% 10 55.56% 0 0.00% 20 90.91% 17 80.95% 9 47.37% 7 41.18% 155 67.69% 

ปญัหาศตัรพูชื ม ี 47 47.47% 11 61.11% 13 39.39% 15 68.18% 16 76.19% 14 73.68% 10 58.82% 126 55.02% 

ไมม่ ี 53 53.54% 7 38.89% 20 60.61% 7 31.82% 5 23.81% 5 26.32% 3 17.65% 100 43.67% 

ไมม่ขีอ้มลู 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 23.53% 4 1.75% 
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ตารางผนวกที ่ง-6 (ต่อ) แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
การผลติ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
ศตัรพูชืทีพ่บ ไรแดง 10 10.10% 2 11.11% 1 3.03% 2 9.09% 0 0.00% 6 31.58% 0 0.00% 21 9.17% 

เพลีย้แป้ง 16 16.16% 4 22.22% 12 36.36% 15 68.18% 5 23.81% 13 68.42% 4 23.53% 69 30.13% 

แมลงหํ้า   13 13.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 5.68% 

ไรตวัหํ้า 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

แมลงหวีข่าว 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% 

อื่นๆ 14 14.14% 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 0 0.00% 9 52.94% 25 10.92% 

ไมม่ขีอ้มลู 0 0.00% 4 22.22% 0 0.00% 0 0.00% 9 42.86% 0 0.00% 0 0.00% 13 5.68% 

การใชส้ารเคม ี
กาํจดัศตัรพูชื 

ใช ้ 4 4.04% 2 11.11% 3 9.09% 3 13.64% 3 14.29% 1 5.26% 6 35.29% 22 9.61% 

ไมใ่ช ้ 50 50.51% 4 22.22% 18 54.55% 12 54.55% 8 38.10% 13 68.42% 7 41.18% 112 48.91% 

ไมม่ขีอ้มลู 45 45.45% 12 66.67% 12 36.36% 7 31.82% 10 47.62% 5 26.32% 4 23.53% 95 41.48% 

ปญัหาโรคพชื ม ี 38 38.38% 6 33.33% 16 48.48% 4 18.18% 6 28.57% 12 63.16% 5 29.41% 87 37.99% 

ไมม่ ี 58 58.59% 9 50.00% 9 27.27% 17 77.27% 15 71.43% 7 36.84% 4 23.53% 119 51.97% 

ไมม่ขีอ้มลู 3 3.03% 3 16.67% 8 24.24% 1 4.55% 0 0.00% 0 0.00% 8 47.06% 23 10.04% 

โรคทีพ่บ โรคใบไหม ้ 17 17.17% 2 11.11% 13 39.39% 2 9.09% 3 14.29% 6 31.58% 2 11.76% 45 19.65% 

โรคใบจดุสนีํ้าตาล 21 21.21% 0 0.00% 5 15.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 23.53% 30 13.10% 

โรคใบจดุสขีาว 5 5.05% 3 16.67% 1 3.03% 0 0.00% 1 4.76% 0 0.00% 3 17.65% 13 5.68% 

โรคลาํตน้เน่า 4 4.04% 1 5.56% 3 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 23.53% 12 5.24% 

โรคหวัเน่า 37 37.37% 2 11.11% 10 30.30% 0 0.00% 1 4.76% 2 10.53% 3 17.65% 55 24.02% 

อื่นๆ 6 6.06% 1 5.56% 0 0.00% 2 9.09% 3 14.29% 6 31.58% 4 23.53% 22 9.61% 
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ตารางผนวกที ่ง-6 (ต่อ) แนวทางการปฏบิตัใินการผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
การผลติ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
การใชส้ารเคม ี
ป้องกนัและ 
กาํจดัโรค 

ใช ้ 6 6.06% 1 5.56% 8 24.24% 0 0.00% 8 38.10% 0 0.00% 2 11.76% 25 10.92% 

ไมใ่ช ้ 53 53.54% 7 38.89% 15 45.45% 11 50.00% 4 19.05% 11 57.89% 9 52.94% 110 48.03% 

ไมม่ขีอ้มลู 40 40.40% 10 55.56% 10 30.30% 11 50.00% 9 42.86% 8 42.11% 6 35.29% 94 41.05% 

การใหน้ํ้า ม ี 15 15.15% 8 44.44% 1 3.03% 8 36.36% 1 4.76% 0 0.00% 1 5.88% 34 14.85% 

ไมม่ ี 84 84.85% 10 55.56% 32 96.97% 14 63.64% 20 95.24% 19 100.00% 16 94.12% 195 85.15% 

แหล่งนํ้า 
อื่นๆ ทีใ่ช้
นอกจาก
นํ้าฝน 

นํ้าบาดาล 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

บอ่นํ้า 7 7.07% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.88% 8 3.49% 

คลองชลประทาน 4 4.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.75% 

อื่นๆ 6 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.62% 

ไมม่ขีอ้มลู 0 0.00% 8 44.44% 1 3.03% 8 36.36% 1 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 18 7.86% 

การซือ้ปจัจยั 
การผลติ 

ซือ้เมือ่ใช ้ 72 72.73% 15 83.33% 18 54.55% 18 81.82% 6 28.57% 18 94.74% 15 88.24% 162 70.74% 

ซือ้เกบ็ไว ้
ล่วงหน้า 

31 31.31% 1 5.56% 16 48.48% 4 18.18% 16 76.19% 4 21.05% 1 5.88% 73 31.88% 

รวมกนัซือ้ 
กบัเพือ่นบา้น 

5 5.05% 2 11.11% 1 3.03% 0 0.00% 3 14.29% 0 0.00% 1 5.88% 12 5.24% 

อื่นๆ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

การซือ้ปจัจยั 
การผลติ 
พรอ้มกนั 

พรอ้มกนั 33 33.33% 6 33.33% 9 27.27% 3 13.64% 7 33.33% 0 0.00% 6 35.29% 64 27.95% 

ไมพ่รอ้มกนั 66 66.67% 12 66.67% 24 72.73% 19 86.36% 14 66.67% 19 100.00% 11 64.71% 165 72.05% 
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ตารางผนวกที ่ง-7 แนวทางการปฏบิตัใินการเกบ็เกีย่วผลผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
รอบการ 
เกบ็เกีย่ว 

1 ครัง้ต่อปี 94 94.95% 16 88.89% 29 87.88% 20 90.91% 21 100.00% 19 100.00% 17 100.00% 216 94.32% 

< 1 ครัง้ต่อปี 10 10.10% 2 11.11% 20 60.61% 2 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 32 13.97% 

อายุการ 
เกบ็เกีย่ว 

6-7 เดอืน 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00% 2 0.87% 

8-9 เดอืน 16 16.16% 3 16.67% 10 30.30% 4 18.18% 5 23.81% 7 36.84% 1 5.88% 46 20.09% 

10-12 เดอืน 63 63.64% 13 72.22% 18 54.55% 16 72.73% 16 76.19% 11 57.89% 16 94.12% 153 66.81% 

> 12 เดอืน 14 14.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 6.11% 

ไมม่ขีอ้มลู 5 5.05% 2 11.11% 5 15.15% 2 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14 6.11% 

ปรมิาณผล 
ผลติเฉลีย่ 

< 3 ตนัต่อไร ่ 28 28.28% 4 22.22% 11 33.33% 14 63.64% 3 14.29% 9 47.37% 16 94.12% 85 37.12% 

4-6 ตนัต่อไร ่ 52 52.53% 10 55.56% 14 42.42% 7 31.82% 17 80.95% 9 47.37% 1 5.88% 110 48.03% 

> 6 ตนัต่อไร ่ 7 7.07% 0 0.00% 2 6.06% 1 4.55% 1 4.76% 1 5.26% 0 0.00% 12 5.24% 

ไมม่ขีอ้มลู 12 12.12% 4 22.22% 6 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 9.61% 

เปอรเ์ซน็ต ์
แป้งเฉลีย่ 

< 25% 13 13.13% 0 0.00% 7 21.21% 13 59.09% 3 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 36 15.72% 

26%-28% 42 42.42% 10 55.56% 9 27.27% 6 27.27% 3 14.29% 3 15.79% 0 0.00% 73 31.88% 

28%-30% 30 30.30% 5 27.78% 7 21.21% 3 13.64% 5 23.81% 2 10.53% 0 0.00% 52 22.71% 

> 30% 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% 

ไมไ่ดว้ดั 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17 100.00% 17 7.42% 

ไมม่ขีอ้มลู 13 13.13% 3 16.67% 10 30.30% 0 0.00% 10 47.62% 14 73.68% 0 0.00% 50 21.83% 

การเกบ็เกีย่ว เกบ็ครัง้เดยีว 50 50.51% 14 77.78% 11 33.33% 11 50.00% 8 38.10% 5 26.32% 7 41.18% 106 46.29% 

ทยอยเกบ็ 48 48.48% 4 22.22% 22 66.67% 11 50.00% 13 61.90% 14 73.68% 10 58.82% 122 53.28% 

ไมม่ขีอ้มลู 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% 
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ตารางผนวกที ่ง-7 (ต่อ) แนวทางการปฏบิตัใินการเกบ็เกีย่วผลผลติมนัสาํปะหลงัของเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะ รายละเอยีด นครราชสมีา ชยัภมู ิ กาํแพงเพชร ชลบุร ี สระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ี รวม 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

จาํนวนเกษตรกรทีส่มัภาษณ์ 99   18   33   22  21   19  17  229  
วธิกีาร 
เกบ็เกีย่ว 

ใชแ้รงงานคนถอน/ 
จอบขดุ 

97 97.98% 10 55.56% 5 15.15% 22 100.00% 14 66.67% 19 100.00% 15 88.24% 201 87.77% 

ใชด้ัม๊พ ์ 9 9.09% 1 5.56% 4 12.12% 0 0.00% 1 4.76% 0 0.00% 8 47.06% 23 10.04% 

ใชเ้ครือ่งขดุมนั 
ตดิทา้ยรถ 
แทรกเตอร ์

0 0.00% 4 22.22% 20 60.61% 0 0.00% 19 90.48% 0 0.00% 3 17.65% 46 20.09% 

อื่นๆ 0 0.00% 3 16.67% 6 18.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0% 9 3.93% 

การเน่าเสยี ม ี 75 75.76% 9 50.00% 25 75.76% 8 36.36% 15 71.43% 16 84.21% 17 100.00% 165 72.05% 

ไมม่ ี 23 23.23% 9 50.00% 8 24.24% 14 63.64% 6 28.57% 3 15.79% 0 0.00% 63 27.51% 

ไมม่ขีอ้มลู 1 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.44% 

สาเหตุการ 
เน่าเสยี 

ฝน 36 36.36% 6 33.33% 16 48.48% 5 22.73% 14 66.67% 11 57.89% 11 64.71% 99 43.23% 

อื่นๆ 46 46.46% 0 0.00% 5 15.15% 2 9.09% 1 4.76% 6 31.58% 10 58.82% 70 30.57% 
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ภาคผนวกท่ี ง-3 ต้นทุนการผลิตมนัสาํปะหลงั รายภาค ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2543-2550 สาํรวจโดย
สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ตารางผนวกที ่ง-8 ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงั รายภาค ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2543-2550 

หน่วย: บาท 
ปี รายการ ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

2543 1. ตน้ทุนผนัแปร 1,742.68 1,665.64 1,701.11 1,859.37 

2. ตน้ทุนคงที ่ 281.43 285.48 295.25 245.55 

3. ตน้ทุนรวมต่อไร ่ 2,024.11 1,951.12 1,996.36 2,104.92 

4. ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั 0.75 0.73 0.77 0.72 

5. ผลผลติต่อไร ่(กโิลกรมั) 2,697 2,685 2,594 2,908 

2544 
 

1. ตน้ทุนผนัแปร 1,975.73 1,828.28 1,930.53 2,119.90 

2. ตน้ทุนคงที ่ 281.43 285.48 295.25 245.55 

3. ตน้ทุนรวมต่อไร ่ 2,257.16 2,113.76 2,225.78 2,365.45 

4. ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั 0.80 0.77 0.82 0.79 

5. ผลผลติต่อไร ่(กโิลกรมั) 2,805 2,749 2,717 2,989 

2545 
 

1. ตน้ทุนผนัแปร 1,923.37 1,784.88 1,878.82 2,069.17 

2. ตน้ทุนคงที ่ 281.43 285.48 295.25 245.55 

3. ตน้ทุนรวมต่อไร ่ 2,204.80 2,070.36 2,174.07 2,314.72 

4. ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั 0.81 0.79 0.82 0.80 

5. ผลผลติต่อไร ่(กโิลกรมั) 2,731.00 2,621.00 2,653.00 2,911.00 

2546 1. ตน้ทุนผนัแปร 1,952.88 1,828.00 1,898.04 2,093.17 

2. ตน้ทุนคงที ่ 335.11 345.11 332.16 335.60 

3. ตน้ทุนรวมต่อไร ่ 2,287.99 2,173.11 2,230.20 2,428.77 

4. ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั 0.74 0.70 0.75 0.74 

5. ผลผลติต่อไร ่(กโิลกรมั) 3,087 3,119 2,976 3,264 

2547 1. ตน้ทุนผนัแปร 1,968.53 1,918.43 1,929.59 2,101.38 

2. ตน้ทุนคงที ่ 335.11 345.11 332.16 335.60 

3. ตน้ทุนรวมต่อไร ่ 2,303.64 2,263.54 2,261.75 2,436.98 

4. ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั 0.71 0.71 0.72 0.71 

5. ผลผลติต่อไร ่(กโิลกรมั) 3,244 3,181 3,153 3,428 

ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2550) 
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ตารางผนวกที ่ง-8 (ต่อ) ตน้ทุนการผลติมนัสาํปะหลงั รายภาค ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2543-2550  
หน่วย: บาท 

ปี รายการ ทัง้ประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

2548 1. ตน้ทุนผนัแปร 2,197.33 2,094.21 2,144.43 2,330.72 

2. ตน้ทุนคงที ่ 335.11 345.11 332.16 335.60 

3. ตน้ทุนรวมต่อไร ่ 2,532 2,439 2,477 2,666 

4. ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั 0.92 0.85 0.93 0.95 

5. ผลผลติต่อไร ่(กโิลกรมั) 2,749 2,863 2,674 2,819 

2549 1. ตน้ทุนผนัแปร 2,510.93 2,388.40 2,449.56 2,667.51 

2. ตน้ทุนคงที ่ 335.11 345.11 332.16 335.60 

3. ตน้ทุนรวมต่อไร ่ 2,846.04 2,733.51 2,781.72 3,003.11 

4. ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั 0.84 0.81 0.85 0.84 

5. ผลผลติต่อไร ่(กโิลกรมั) 3,375 3,424 3,300 3,485 

2550 1. ตน้ทุนผนัแปร 2,687.94 2,555.81 2,622.20 2,855.87 

2. ตน้ทุนคงที ่ 335.11 345.11 332.16 335.60 

3. ตน้ทุนรวมต่อไร ่ 3,023.05 2,900.92 2,954.36 3,191.47 

4. ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรมั 0.82 0.80 0.82 0.84 

5. ผลผลติต่อไร ่(กโิลกรมั) 3,668 3,614 3,607 3,803 

ทีม่า: ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2550) 
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ภาคผนวกท่ี ง-4 ราคารบัซ้ือหวัมนัสาํปะหลงัและเปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในเขตพืน้ท่ีต่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 
 
ตารางผนวกที ่ง-9 ราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัทีเ่ชือ้แป้ง 30% ตํ่าสดุในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 

หน่วย: บาทต่อกโิลกรมั 
วนัที ่ พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 พืน้ที ่4 พืน้ที ่5 พืน้ที ่6 พืน้ที ่7 พืน้ที ่8 พืน้ที ่9 

8 ม.ค. 51 2.05 2.17 2.08 2.35 2.15 
15 ม.ค. 51 2.15 2.17 2.20 2.40 2.18 2.26 
22 ม.ค. 51 2.25 2.30 2.25 2.35 2.20 2.25 
29 ม.ค. 51 2.35 2.30 2.15 2.38 2.30 2.35 
5 ก.พ. 51 2.35 2.35 2.20 2.31 2.25 2.35 
12 ก.พ. 51 2.35 2.35 2.13 2.27 2.30 2.35 
19 ก.พ. 51 2.35 2.35 2.18 2.30 2.38 
26 ก.พ. 51 2.30 2.35 2.22 2.30 2.30 2.40 
4 ม.ีค. 51 2.33 2.40 2.27 2.30 2.34 2.40 
11 ม.ีค. 51 2.35 2.40 2.60 2.35 2.40 2.40 
18 ม.ีค. 51 2.55 2.60 2.55 2.50 2.50 2.45 
1 เม.ย. 51 2.50 2.55 2.50 2.50 2.48 2.45 
8 เม.ย. 51 2.50 2.55 2.40 2.50 2.39 2.40 
22 เม.ย. 51 2.30 2.30 2.40 2.50 2.39 2.36 
29 เม.ย. 51 2.30 2.30 2.35 2.50 2.33 2.24 
6 พ.ค. 51 2.33 2.36 2.35 2.35 2.45 2.34 2.21 
13 พ.ค. 51 2.30 2.35 2.30 2.20 2.45 2.30 2.18 
20 พ.ค. 51 2.35 2.35 2.25 2.45 2.26 2.04 
27 พ.ค. 51 2.18 2.30 2.00 2.45 2.18 2.00 
11 ม.ิย. 51 2.08 2.08 2.00 2.15 2.10 
17 ม.ิย. 51 2.08 2.08 2.00 2.15 2.08 
24 ม.ิย. 51 2.10 2.10 1.92 2.00 2.08 1.90 
หมายเหตุ: พืน้ที ่1: นครราชสมีาตะวนัออก (อ.เมอืง อ.หนองบุญมาก อ.เสงิสาง) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ศรสีะเกษ) 
 พืน้ที ่2: นครราชสมีาตะวนัตก (อ.สคีิว้ อ.ดา่นขนุทด) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ชยัภมู ิลพบุร ีสระบุร)ี 
 พืน้ที ่3: กาฬสนิธุแ์ละจงัหวดัขา้งเคยีง (มหาสารคาม ขอนแก่น รอ้ยเอด็) 
 พืน้ที ่4: ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย สกลนคร มกุดาหาร อุดรธานี) 
 พืน้ที ่5: ชลบุรแีละระยอง 
 พืน้ที ่6: สระแกว้ ปราจนีบุร ีจนัทบุร ีและฉะเชงิเทรา 
 พืน้ที ่7: ภาคเหนือตอนล่าง (กาํแพงเพชร นครสวรรค ์พษิณุโลก อุตรดติถ)์ 
 พืน้ที ่8: ราชบุร ีและกาญจนบุรตีอนใต ้
 พืน้ที ่9: อุทยัธานี สพุรรณบุร ีและกาญจนบุรตีอนเหนือ 
 

ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูจากสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ก) 
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ตารางผนวกที ่ง-9 (ต่อ) ราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัทีเ่ชือ้แป้ง 30% ตํ่าสุดในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 
2551               หน่วย: บาทต่อกโิลกรมั 

วนัที ่ พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 พืน้ที ่4 พืน้ที ่5 พืน้ที ่6 พืน้ที ่7 พืน้ที ่8 พืน้ที ่9 
1 ก.ค. 51 2.05 2.10 1.90 1.70 2.06 2.00 1.85 
8 ก.ค. 51 2.10 2.10 2.00 2.00 2.06 2.00 1.85 
15 ก.ค. 51 2.10 2.10 2.00 2.00 2.06 2.00 1.85 
22 ก.ค. 51 2.10 2.10 2.00 2.02 2.00 1.85 
29 ก.ค. 51 2.05 2.10 1.90 2.00 
5 ส.ค. 51 2.00 2.00 1.83 1.70 2.06 1.94 
13 ส.ค. 51 2.00 2.00 1.80 1.85 
19 ส.ค. 51 1.96 2.00 1.77 1.84 
26 ส.ค. 51 1.94 1.95 1.70 1.55 1.95 1.78 
2 ก.ย. 51 1.82 1.80 1.70 1.60 1.80 1.72 
9 ก.ย. 51 1.79 1.79 1.66 1.60 1.70 1.70 
16 ก.ย. 51 1.75 1.80 1.64 1.60 1.60 1.65 
23 ก.ย. 51 1.70 1.70 1.64 1.60 1.46 1.50 1.70 
30 ก.ย. 51 1.58 1.68 1.30 1.60 1.46 1.55 
7 ต.ค. 51 1.58 1.68 1.50 1.60 1.50 1.55 
14 ต.ค. 51 1.60 1.68 1.50 1.60 1.50 1.55 
21 ต.ค. 51 1.60 1.65 1.50 1.43 1.60 1.50 1.55 
28 ต.ค. 51 1.50 1.50 1.50 1.40 1.50 1.44 1.50 
4 พ.ย. 51 1.55 1.60 1.50 1.40 1.50 1.53 1.50 
11 พ.ย. 51 1.50 1.55 1.50 1.40 1.50 1.50 1.50 
18 พ.ย. 51   ไมม่รีายงาน   
25 พ.ย. 51 1.45 1.55 1.50 1.50 1.50 1.55 1.50 
2 ธ.ค. 51 1.60 1.55 1.50 1.50 1.45 1.48 1.50 
9 ธ.ค. 51 1.55 1.50 1.48 1.50 1.40 1.50 
16 ธ.ค. 51 1.40 1.40 1.40 1.33 1.30 1.45 
หมายเหตุ: พืน้ที ่1: นครราชสมีาตะวนัออก (อ.เมอืง อ.หนองบุญมาก อ.เสงิสาง) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ศรสีะเกษ) 
 พืน้ที ่2: นครราชสมีาตะวนัตก (อ.สคีิว้ อ.ดา่นขนุทด) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ชยัภมู ิลพบุร ีสระบุร)ี 
 พืน้ที ่3: กาฬสนิธุแ์ละจงัหวดัขา้งเคยีง (มหาสารคาม ขอนแก่น รอ้ยเอด็) 
 พืน้ที ่4: ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย สกลนคร มกุดาหาร อุดรธานี) 
 พืน้ที ่5: ชลบุรแีละระยอง 
 พืน้ที ่6: สระแกว้ ปราจนีบุร ีจนัทบุร ีและฉะเชงิเทรา 
 พืน้ที ่7: ภาคเหนือตอนล่าง (กาํแพงเพชร นครสวรรค ์พษิณุโลก อุตรดติถ)์ 
 พืน้ที ่8: ราชบุร ีและกาญจนบุรตีอนใต ้
 พืน้ที ่9: อุทยัธานี สพุรรณบุร ีและกาญจนบุรตีอนเหนือ 
 

ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูจากสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ก) 
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ตารางผนวกที ่ง-10 ราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัเหมารวมตํ่าสดุในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 
หน่วย: บาทต่อกโิลกรมั 

วนัที ่ พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 พืน้ที ่4 พืน้ที ่5 พืน้ที ่6 พืน้ที ่7 พืน้ที ่8 พืน้ที ่9 
8 ม.ค. 51 2.04 2.04 2.29 2.08 2.20 2.20 
15 ม.ค. 51 2.10 2.17 2.29 2.20 2.30 2.15 
22 ม.ค. 51 2.30 2.35 2.18 2.22 2.35 2.35 2.30 2.30 2.15 
29 ม.ค. 51 2.35 2.35 2.25 2.13 2.38 2.37 2.35 2.40 2.15 
5 ก.พ. 51 2.32 2.30 2.21 2.15 2.25 2.30 2.32 2.35 2.15 
12 ก.พ. 51 2.32 2.30 2.24 2.10 2.25 2.30 2.32 2.30 2.15 
19 ก.พ. 51 2.30 2.30 2.24 2.13 2.26 2.25 2.35 2.30 2.15 
26 ก.พ. 51 2.30 2.30 2.40 2.16 2.25 2.35 2.30 2.20 
4 ม.ีค. 51 2.40 2.40 2.45 2.21 2.29 2.35 2.30 2.20 
11 ม.ีค. 51 2.40 2.40 2.43 2.51 2.43 2.40 2.35 2.30 
18 ม.ีค. 51 2.55 2.60 2.65 2.45 2.45 2.45 2.35 2.35 
1 เม.ย. 51 2.50 2.50 2.54 2.45 2.50 2.38 2.40 2.35 2.35 
8 เม.ย. 51 2.45 2.50 2.45 2.40 2.30 2.30 2.35 
22 เม.ย. 51 2.20 2.40 2.20 2.30 2.35 
29 เม.ย. 51 2.05 2.33 2.05 2.30 2.20 
6 พ.ค. 51 2.30 2.30 2.15 2.20 1.80 2.30 2.20 
13 พ.ค. 51 2.30 2.35 2.15 2.10 1.80 2.30 2.15 
20 พ.ค. 51 2.20 2.20 2.00 2.10 1.80 2.20 2.15 
27 พ.ค. 51 2.10 2.10 1.90 1.90 1.70 2.20 2.15 
11 ม.ิย. 51 1.90 2.00 1.70 1.80 2.00 1.90 2.20 
17 ม.ิย. 51 1.90 1.90 1.70 1.78 1.80 1.90 2.10 
24 ม.ิย. 51 1.90 1.90 1.62 1.78 1.80 1.90 1.75 
หมายเหตุ: พืน้ที ่1: นครราชสมีาตะวนัออก (อ.เมอืง อ.หนองบุญมาก อ.เสงิสาง) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ศรสีะเกษ) 
 พืน้ที ่2: นครราชสมีาตะวนัตก (อ.สคีิว้ อ.ดา่นขนุทด) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ชยัภมู ิลพบุร ีสระบุร)ี 
 พืน้ที ่3: กาฬสนิธุแ์ละจงัหวดัขา้งเคยีง (มหาสารคาม ขอนแก่น รอ้ยเอด็) 
 พืน้ที ่4: ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย สกลนคร มกุดาหาร อุดรธานี) 
 พืน้ที ่5: ชลบุรแีละระยอง 
 พืน้ที ่6: สระแกว้ ปราจนีบุร ีจนัทบุร ีและฉะเชงิเทรา 
 พืน้ที ่7: ภาคเหนือตอนล่าง (กาํแพงเพชร นครสวรรค ์พษิณุโลก อุตรดติถ)์ 
 พืน้ที ่8: ราชบุร ีและกาญจนบุรตีอนใต ้
 พืน้ที ่9: อุทยัธานี สพุรรณบุร ีและกาญจนบุรตีอนเหนือ 
 

ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูจากสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ก) 
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ตารางผนวกที ่ง-10 (ต่อ) ราคารบัซือ้หวัมนัสาํปะหลงัเหมารวมตํ่าสุดในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 
หน่วย: บาทต่อกโิลกรมั 

วนัที ่ พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 พืน้ที ่4 พืน้ที ่5 พืน้ที ่6 พืน้ที ่7 พืน้ที ่8 พืน้ที ่9 
1 ก.ค. 51 1.90 1.90 1.85 1.78 1.70 1.90 
8 ก.ค. 51 2.05 2.05 1.90 2.00 2.00 1.70 1.90 
15 ก.ค. 51 2.05 2.05 1.86 2.00 2.00 1.90 1.80 
22 ก.ค. 51 2.05 2.05 1.78 1.85 1.84 1.90 2.00 
29 ก.ค. 51 2.05 2.10 1.75 1.75 2.10 1.80 1.90 2.00 
5 ส.ค. 51 1.90 1.90 1.60 1.60 1.76 1.90 2.00 
13 ส.ค. 51 1.90 1.90 1.60 1.55 2.02 1.66 1.70 1.60 
19 ส.ค. 51 1.90 1.90 1.60 1.55 2.00 1.70 1.75 1.80 
26 ส.ค. 51 1.90 1.90 1.50 1.66 1.75 1.60 
2 ก.ย. 51 1.70 1.60 1.50 1.62 1.70 1.75 
9 ก.ย. 51 1.70 1.70 1.55 1.60 1.75 1.70 1.80 
16 ก.ย. 51 1.80 1.85 1.50 1.60 1.60 1.70 1.80 
23 ก.ย. 51 1.60 1.50 1.47 1.50 1.70 1.65 1.70 
30 ก.ย. 51 1.50 1.40 1.30 1.50 1.50 1.60 1.60 1.50 
7 ต.ค. 51 1.50 1.50 1.35 1.50 1.55 1.60 1.60 1.50 
14 ต.ค. 51 1.50 1.50 1.40 1.45 1.45 1.60 1.50 1.50 
21 ต.ค. 51 1.45 1.60 1.36 1.50 1.60 1.50 1.55 
28 ต.ค. 51 1.35 1.40 1.40 1.35 1.50 1.30 1.45 
4 พ.ย. 51 1.50 1.50 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 
11 พ.ย. 51 1.45 1.50 1.40 1.45 1.40 1.35 1.40 1.50 
18 พ.ย. 51   ไมม่รีายงาน   
25 พ.ย. 51 1.45 1.50 1.45 1.45 1.40 1.35 1.57 
2 ธ.ค. 51 1.50 1.50 1.45 1.40 1.45 1.30 1.50 
9 ธ.ค. 51 1.50 1.40 1.43 1.40 1.40 1.30 1.55 
16 ธ.ค. 51 1.40 1.30 1.35 1.40 1.30 1.45 
หมายเหตุ: พืน้ที ่1: นครราชสมีาตะวนัออก (อ.เมอืง อ.หนองบุญมาก อ.เสงิสาง) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ศรสีะเกษ) 
 พืน้ที ่2: นครราชสมีาตะวนัตก (อ.สคีิว้ อ.ดา่นขนุทด) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ชยัภมู ิลพบุร ีสระบุร)ี 
 พืน้ที ่3: กาฬสนิธุแ์ละจงัหวดัขา้งเคยีง (มหาสารคาม ขอนแก่น รอ้ยเอด็) 
 พืน้ที ่4: ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย สกลนคร มกุดาหาร อุดรธานี) 
 พืน้ที ่5: ชลบุรแีละระยอง 
 พืน้ที ่6: สระแกว้ ปราจนีบุร ีจนัทบุร ีและฉะเชงิเทรา 
 พืน้ที ่7: ภาคเหนือตอนล่าง (กาํแพงเพชร นครสวรรค ์พษิณุโลก อุตรดติถ)์ 
 พืน้ที ่8: ราชบุร ีและกาญจนบุรตีอนใต ้
 พืน้ที ่9: อุทยัธานี สพุรรณบุร ีและกาญจนบุรตีอนเหนือ 
 

ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูจากสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ก) 
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ตารางผนวกที ่ง-11 เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัตํ่าสดุในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 
วนัที ่ พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 พืน้ที ่4 พืน้ที ่5 พืน้ที ่6 พืน้ที ่7 พืน้ที ่8 พืน้ที ่9 

8 ม.ค. 51 25 26 27 27 25 27 24 25 27 
15 ม.ค. 51 26 26 27 27 25 26 24 25 28 
22 ม.ค. 51 27 27 27 28 25 27 24 25 28 
29 ม.ค. 51 27 27 27 27 27 27 25 25 26 
5 ก.พ. 51 27 27 27 27 25 27 25 25 26 
12 ก.พ. 51 26 27 27 26 25 26 25 24 25 
19 ก.พ. 51 26 26 27 26 24 26 24 24 24 
26 ก.พ. 51 26 26 27 27 24 25 24 24 24 
4 ม.ีค. 51 26 26 27 26 23 25 24 24 23 
11 ม.ีค. 51 26 27 27 26 23 25 23 24 21 
18 ม.ีค. 51 26 27 26 26 23 24 24 24 20 
1 เม.ย. 51 25 26 25 23 22 23 24 23 21 
8 เม.ย. 51 24 25 23 23 22 23 22 23 20 
22 เม.ย. 51 22 24 23 25 22 22 21 20 18 
29 เม.ย. 51 22 24 20 20 21 20 20 20 18 
6 พ.ค. 51 20 22 21 23 22 21 18 21 18 
13 พ.ค. 51 20 22 21 23 22 20 18 21 18 
20 พ.ค. 51 20 21 21 20 19 18 21 18 
27 พ.ค. 51 19 19 21 20 19 18 21 18 
11 ม.ิย. 51 21 21 22 22 20 18 19 17 
17 ม.ิย. 51 21 21 23 21 20 18 19 17 
24 ม.ิย. 51 20 21 23 21 21 18 19 18 
หมายเหตุ: พืน้ที ่1: นครราชสมีาตะวนัออก (อ.เมอืง อ.หนองบุญมาก อ.เสงิสาง) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ศรสีะเกษ) 
 พืน้ที ่2: นครราชสมีาตะวนัตก (อ.สคีิว้ อ.ดา่นขนุทด) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ชยัภมู ิลพบุร ีสระบุร)ี 
 พืน้ที ่3: กาฬสนิธุแ์ละจงัหวดัขา้งเคยีง (มหาสารคาม ขอนแก่น รอ้ยเอด็) 
 พืน้ที ่4: ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย สกลนคร มกุดาหาร อุดรธานี) 
 พืน้ที ่5: ชลบุรแีละระยอง 
 พืน้ที ่6: สระแกว้ ปราจนีบุร ีจนัทบุร ีและฉะเชงิเทรา 
 พืน้ที ่7: ภาคเหนือตอนล่าง (กาํแพงเพชร นครสวรรค ์พษิณุโลก อุตรดติถ)์ 
 พืน้ที ่8: ราชบุร ีและกาญจนบุรตีอนใต ้
 พืน้ที ่9: อุทยัธานี สพุรรณบุร ีและกาญจนบุรตีอนเหนือ 
 

ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูจากสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ก) 
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ตารางผนวกที ่ง-11 (ต่อ) เปอรเ์ซน็ตแ์ป้งในหวัมนัสาํปะหลงัตํ่าสดุในเขตพืน้ทีต่่างๆ ในปีพ.ศ. 2551 
วนัที ่ พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 พืน้ที ่4 พืน้ที ่5 พืน้ที ่6 พืน้ที ่7 พืน้ที ่8 พืน้ที ่9 

1 ก.ค. 51 21 22 23 21 21 18 19 18 
8 ก.ค. 51 22 24 23 24 22 21 17 19 19 
15 ก.ค. 51 22 23 23 24 22 21 18 17 19 
22 ก.ค. 51 23 23 23 24 22 22 18 21 19 
29 ก.ค. 51 21 22 25 24 22 21 18 21 
5 ส.ค. 51 22 24 25 24 22 23 17 22 
13 ส.ค. 51 22 24 25 24 22 23 17 22 
19 ส.ค. 51 23 25 25 25 22 23 19 23 
26 ส.ค. 51 24 25 25 25 23 22 19 21 
2 ก.ย. 51 23 24 25 25 23 23 19 21 
9 ก.ย. 51 23 24 25 25 23 23 20 20 18 
16 ก.ย. 51 23 23 24 25 22 22 20 23 20 
23 ก.ย. 51 21 22 25 24 22 22 20 23 18 
30 ก.ย. 51 22 23 24 25 23 21 20 21 19 
7 ต.ค. 51 24 24 25 25 23 21 20 20 20 
14 ต.ค. 51 23 24 25 25 23 21 20 20 20 
21 ต.ค. 51 23 24 25 25 23 22 20 20 21 
28 ต.ค. 51 23 24 25 25 24 22 22 20 21 
4 พ.ย. 51 22 22 24 26 23 22 22 20 23 
11 พ.ย. 51 23 24 25 26 23 23 22 19 23 
18 พ.ย. 51   ไมม่รีายงาน   
25 พ.ย. 51 23 24 25 25 24 22 22 20 24 
2 ธ.ค. 51 25 25 26 26 24 22 23 22 24 
9 ธ.ค. 51 25 25 26 26 24 24 23 23 24 
16 ธ.ค. 51 25 25 26 27 25 25 23 23 25 
หมายเหตุ: พืน้ที ่1: นครราชสมีาตะวนัออก (อ.เมอืง อ.หนองบุญมาก อ.เสงิสาง) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ศรสีะเกษ) 
 พืน้ที ่2: นครราชสมีาตะวนัตก (อ.สคีิว้ อ.ดา่นขนุทด) และจงัหวดัขา้งเคยีง (ชยัภมู ิลพบุร ีสระบุร)ี 
 พืน้ที ่3: กาฬสนิธุแ์ละจงัหวดัขา้งเคยีง (มหาสารคาม ขอนแก่น รอ้ยเอด็) 
 พืน้ที ่4: ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย สกลนคร มกุดาหาร อุดรธานี) 
 พืน้ที ่5: ชลบุรแีละระยอง 
 พืน้ที ่6: สระแกว้ ปราจนีบุร ีจนัทบุร ีและฉะเชงิเทรา 
 พืน้ที ่7: ภาคเหนือตอนล่าง (กาํแพงเพชร นครสวรรค ์พษิณุโลก อุตรดติถ)์ 
 พืน้ที ่8: ราชบุร ีและกาญจนบุรตีอนใต ้
 พืน้ที ่9: อุทยัธานี สพุรรณบุร ีและกาญจนบุรตีอนเหนือ 
 

ทีม่า: ประมวลผลจากขอ้มลูจากสมาคมแป้งมนัสาํปะหลงัไทย (2552ก) 
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ภาคผนวก จ 
การวิเคราะหเ์พ่ือประมาณอตัราค่าขนส่งมนัสาํปะหลงัระยะใกล้ของเกษตรกร 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

 274

 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

 275

ภาคผนวก จ การวิเคราะหเ์พ่ือประมาณอตัราค่าขนส่งมนัสาํปะหลงัระยะใกล้ของเกษตรกร 
 

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากเกษตรกรเพื่อประมาณอัตราค่าขนส่งระยะใกล้ แบ่งเป็น 2 
ขัน้ตอน คอื การเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหเ์บือ้งตน้เพื่อประมาณจํานวนตวัอย่างทัง้หมด และการเกบ็ขอ้มูล
และวเิคราะหแ์บบชัน้ภมูเิพือ่ประมาณและวเิคราะหอ์ตัราคา่ขนสง่ระยะใกล ้
 
ภาคผนวกท่ี จ-1 การเกบ็และวิเคราะหข้์อมลูเบือ้งต้น  

 
การเก็บขอ้มูลเบื้องต้นทําในจงัหวดันครราชสมีาซึ่งเป็นจงัหวดัที่มพีื้นที่เพาะปลูกและปรมิาณ

ผลผลติมนัสําปะหลงัสูงที่สุดในประเทศ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประมาณค่าความแปรปรวนของอตัราค่า
ขนส่งระยะใกล ้เพื่อนําไปใชป้ระมาณจํานวนตวัอย่างเกษตรกรโดยรวมที่ต้องสํารวจจากจงัหวดัที่มกีาร
เพาะปลูกมนัสําปะหลงัทัว่ประเทศ  ในงานวจิยัน้ี การประมาณอตัราค่าขนส่งจะอา้งองิหน่วยบาทต่อตนั-
กโิลเมตร ซึ่งเป็นหน่วยที่พจิารณาทัง้น้ําหนักบรรทุกและระยะทางทีข่นส่งและสอดคลอ้งตามทฤษฎกีาร
จดัการโลจสิตกิส ์ การวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้มขี ัน้ตอนและผลการวเิคราะหด์งัน้ี 
 
1. การกระจายตวัของข้อมลู  

 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของอตัราค่าขนส่งระยะใกลท้ีส่าํรวจไดจ้ากเกษตรกรในจงัหวดันครราชสมีา แสดง

ไดด้งัในรปูผนวกที ่จ-1 ซึง่จากรปูจะเหน็ไดว้า่ ค่าขนสง่ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร (THBpTonKm ใน
รปูซา้ย) มกีารกระจายตวัไมเ่ป็นไปตามรปูแบบของการแจกแจงแบบปกต ิทัง้ในกรณีค่าขนส่งทีเ่กษตรกร
เป็นเจา้ของรถ (OwnHire = 1) ซึ่งม ี20 ตวัอย่าง และในกรณีค่าขนส่งทีเ่กษตรกรใชร้ถรบัจา้งขนส่ง
ผลติผล (OwnHire = 2) ซึง่ม ี45 ตวัอยา่ง (ค่า p-value น้อยกวา่ 0.005 ทัง้สองกรณี)  ดงันัน้ ขอ้มลูค่า
ขนสง่จงึถูกแปลงคา่ดว้ยฟงักช์นัลอการธิมึธรรมชาต ิ(Natural logarithm) เพือ่ใหก้ารกระจายตวัของขอ้มลู
มลีกัษณะการแจกแจงเป็นการแจกแจงแบบปกต ิ(LnTHBpTonKm ในรปูขวา)  พบวา่ขอ้มลูทีถู่กแปลงค่า
แลว้มกีารแจกแจงแบบปกตจิรงิ (ค่า p-value = 0.775 และ 0.586 ตามลาํดบั) ซึง่พรอ้มทีจ่ะถูกวเิคราะห์
ในขัน้ตอนต่อไป 
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0.3405 0.6129 20 0.231 0.775
1.504 0.4833

StDev

43 0.293 0.586
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OwnHire
1
2

 
รปูผนวกที ่จ-1 การตรวจสอบสมมตฐิานการกระจายตวัของขอ้มลูแบบปกต ิ

 
2. การวิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) 
 

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของขอ้มลูใชค้่าแปลงดว้ยลอการธิมึธรรมชาตขิองค่าขนสง่ในหน่วย
บาทต่อตนั-กโิลเมตร เป็นตวัแปรตอบสนอง และใช ้(1) ประเภทของค่าขนสง่ (OwnHire) ซึง่แบ่งเป็นกรณี
เกษตรกรเป็นเจา้ของรถ และเกษตรกรใชร้ถรบัจา้ง; (2) ประเภทของรถบรรทุก (Truck) ซึง่ประกอบดว้ย 
รถบรรทุกขนาดเลก็ (อแีต๋น) รถบรรทุกหกล้อ และรถบรรทุกสบิลอ้ เป็นตวัแปรอสิระที่ใชอ้ธบิายความ
แปรปรวนของค่าขนสง่ โดยตวัแปรที ่(1) และ (2) เป็นตวัแปรปจัจยัหลกั (Main factors) ทีม่ลีกัษณะ
ขอ้มลูเป็นเชงิหมวดหมู ่(Categorical variables)  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแสดงดงัในรปูผนวกที ่
จ-2 
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Factor Type Levels 
OwnHire Fixed 2 
Truck Fixed 3 

 
ANOVA 

Source DF SS MS F P 
OwnHire 1 18.14 18.11 97.03 < 0.0001 
Truck 2 0.50 0.25 1.35 0.268 
Error 51 9.52 0.19   
Total 54 28.17    

 
S = 0.432  R-sq = 66.20%   R-sq(adj) = 64.21% 
 
รปูผนวกที ่จ-2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 

ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนสามารถอธบิายไดด้งัน้ี 
 
- ประเภทของรถไมม่ผีลต่อคา่ขนสง่ (p-value = 0.268) 

- ประเภทของค่าขนส่ง (ในกรณีเจ้าของรถหรอืรถรบัจ้าง) มผีลต่อค่าขนส่งอย่างมนีัยสําคญั (p-
value < 0.0001) 
 
เมือ่เปรยีบเทยีบคา่ขนสง่กรณเีกษตรกรเป็นเจา้ของรถและกรณีเกษตรกรใชร้ถรบัจา้ง โดยใชก้าร

เปรยีบเทยีบ (Multiple comparison test) ของ Tukey พบวา่ ค่าขนสง่แบบใชร้ถรบัจา้งมคี่าสงูกวา่แบบ
เจา้ของรถอยา่งมนีัยสาํคญั  ช่วงความเชื่อมัน่ที ่95% ของความแตกต่างของค่าขนสง่เฉลีย่ของทัง้สอง
กรณีมคี่า (1.32, 1.54) ในรปูของค่าขนสง่ทีแ่ปลงดว้ยลอการธิมึธรรมชาต ิทัง้น้ี อาจมสีาเหตุเน่ืองมาจาก
การทีค่่าขนส่งกรณีเกษตรกรเป็นเจา้ของรถประมาณโดยไม่ไดร้วมค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าบํารุงรกัษารถ 
ค่าซ่อมรถ ค่าประกนัภยั ฯลฯ ดงันัน้ คณะวจิยัเหน็ว่า ควรประมาณอตัราค่าขนส่งกรณีเกษตรกรใชร้ถ
รบัจา้งเทา่นัน้ เน่ืองจากเกษตรกรทีเ่ป็นเจา้ของรถมสีดัสว่นน้อยกวา่เกษตรกรทีใ่ชร้ถรบัจา้ง และเกษตรกร
ทีใ่ชร้ถของตนเองไม่มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูค่าใชจ้่ายอื่นๆ อย่างครบถว้น ทําใหไ้ม่สามารถประมาณค่า
ขนสง่แบบใชร้ถตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
รูปผนวกที ่จ-3 ประกอบดว้ยกราฟของการวเิคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน ตามสมมตฐิานของ

การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA)  รปูผนวกที ่จ-3 (ก) แสดงใหเ้หน็วา่ค่าความคลาดเคลื่อนมกีาร
แจกแจงแบบปกต ิ  รปูผนวกที ่จ-3 (ข)-(ง) แสดงวา่ค่าความคลาดเคลื่อนมคีวามแปรปรวนค่อนขา้งคงที ่
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ผลจากกราฟทัง้สี่ยนืยนัว่าสามารถยอมรบัสมมตฐิานของค่าความคลาดเคลื่อนจากการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนในรปูผนวกที ่จ-2 ได ้
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(ก) การทดสอบการแจกแจงแบบปกตขิองคา่ความคลาดเคลือ่น 
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(ข) การกระจายตวัของของคา่ความคลาดเคลือ่นเปรยีบเทยีบกบัคา่จากแบบจาํลอง 

 
รปูผนวกที ่จ-3 การวเิคราะหค์า่ความคลาดเคลือ่น เพือ่วเิคราะหส์มมตฐิานของการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวน 
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(ค) การกระจายตวัของของคา่ความคลาดเคลือ่นเปรยีบเทยีบตวัแปรปจัจยัหลกัประเภทคา่ขนสง่ 
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(ง) การกระจายตวัของของคา่ความคลาดเคลือ่นเปรยีบเทยีบตวัแปรปจัจยัหลกัประเภทของรถ 

 
รปูผนวกที ่จ-3 (ต่อ) การวเิคราะหค์า่ความคลาดเคลือ่น เพือ่วเิคราะหส์มมตฐิานของการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวน 
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3. การหาจาํนวนตวัอย่างเกษตรกรโดยรวม 
 
ค่าประมาณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าขนส่งแบบใช้รถรบัจ้างเท่ากบั 0.499 ของ

ลอการธิมึธรรมชาตขิองค่าขนส่งในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร  ช่วงความเชื่อมัน่ที ่95% ของค่าขนส่ง
เฉลีย่คอื (1.34, 1.70) ในรปูของลอการธิมึธรรมชาตขิองค่าขนสง่ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร  สมการที่
ใชค้อื  
 

nStX να ,2/±    (สมการที ่จ-1) 

 
โดยที ่ X  คอื ค่าขนส่งเฉลีย่  να ,2/t  คอื ค่าจากการแจกแจงแบบ t ซึ่งใชใ้นกรณีทีต่อ้งการ

ประมาณค่าเฉลีย่โดยไมท่ราบค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  α  คอื ระดบัความเชื่อมัน่ (ที ่95% α  มคี่าเท่ากบั 
0.05)  ν  คอื องศาเสร ี(Degree of freedom, df) ของค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  S  คอื ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน และ n  คอื จาํนวนขอ้มลู 

 
จากช่วงความเชื่อมัน่ที ่95% สามารถประมาณค่าครึง่ความกวา้ง (Half-width) ของช่วงความ

เชื่อมัน่ไดเ้ท่ากบั 0.18 หรอืเท่ากบั 0.81 บาทต่อตนั-กโิลเมตร (คาํนวณจากการแปลงช่วงความเชื่อมัน่ใน
รปูลอการธิมึธรรมชาตกิลบัเป็นหน่วยเดมิ แลว้จงึหารสอง โดย (1.34, 1.70) มคี่าเท่ากบั (3.84, 5.46) 
บาทต่อตนั-กโิลเมตร ซึง่มคีา่ครึง่ความกวา้งของช่วงความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.81 บาทต่อตนั-กโิลเมตร)  ค่า
ครึง่ความกวา้งของชว่งความเชือ่มัน่เป็นตวักาํหนดจาํนวนตวัอยา่งเกษตรกรรวม โดยการประมาณจาํนวน
ตวัอยา่งใชส้มการที ่จ-2 

 
2

,2/
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

E
St

n να     (สมการที ่จ-2) 

 
โดย n  คอื จาํนวนตวัอยา่งรวม  να ,2/t  คอื ค่าจากการแจกแจงแบบ t ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ α  

และองศาเสรเีท่ากบั ν   S  คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน  และ E  คอื ค่าครึง่ความกวา้งของช่วงความ
เชื่อมัน่ทีต่อ้งการ  ทัง้น้ี ค่าองศาเสรเีป็นฟงักช์นัของ n  ซึง่ทาํใหก้ารแกส้มการที ่จ-2 ตอ้งใชก้ารลองผดิ
ลองถูก (Trial and error)  ในทีน้ี่ การหาค่า n  ทาํโดยใชก้ารลองผดิลองถูกของค่าขนสง่ในรปูลอการธิมึ 
ธรรมชาต ิ

 
คณะวจิยัเลอืกกําหนดค่าครึ่งความกวา้งของช่วงความเชื่อมัน่ให้ไม่เกนิ 0.50 บาทต่อตนั-

กโิลเมตร (ประมาณ 0.106 ในหน่วยของค่าแปลงลอการธิมึธรรมชาต)ิ หรอืค่าความคลาดเคลื่อนไมเ่กนิ 1 
บาทต่อตนั-กโิลเมตร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยตัง้สมมตฐิานวา่ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานคงที ่ จากการ
ลองผิดลองถูกพบว่า จํานวนตัวอย่างเกษตรกรรวมมีค่าเท่ากับ 114 ตัวอย่าง (โดย να ,2/t  = 

272.2113,025.0 =t , 499.0=S  และ 106.0=E ) ซึง่เป็นจาํนวนตวัอยา่งเกษตรกรขัน้ตํ่าทีต่อ้งทาํการ

เกบ็ขอ้มลูจากจงัหวดัต่างๆ ทีม่กีารเพาะปลกูมนัสาํปะหลงั (เฉพาะจงัหวดัทีไ่ดค้ดัเลอืก) 
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ภาคผนวกท่ี จ-2 การเกบ็และวิเคราะหข้์อมลูแบบชัน้ภมิู  
 

ขัน้ตอนการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูโดยรวม เป็นดงัน้ี 
 

1. การเกบ็ข้อมลูด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภมิู (Stratified Sampling) 
 

การเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดเพือ่ประมาณอตัราค่าขนสง่ของเกษตรกรทําโดยวธิสีุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ
(Stratified sampling) โดยผูว้จิยัไดเ้ลอืกเกบ็ขอ้มลูเฉพาะในจงัหวดัทีม่ปีรมิาณผลผลติมนัสาํปะหลงัในรอบ
ปีเพาะปลกู 2549/50 และ 2550/51 มากกวา่ 1 ลา้นตนั ซึง่ประกอบดว้ย 7 จงัหวดัจาก 3 ภูมภิาคทีม่กีาร
เพาะปลูกสาํปะหลงั ไดแ้ก่ นครราชสมีา ชยัภูม ิชลบุร ีสระแกว้ ฉะเชงิเทรา กาญจนบุร ีและกําแพงเพชร  
ในทีน้ี่ กาํหนดใหจ้งัหวดัเป็นชัน้ภูม ิ(Stratum)  การแบ่งจาํนวนตวัอยา่งใหแ้ต่ละจงัหวดัทาํโดยใชส้มการที ่
จ-3 

 

N
nN

nWn h
hh ==    (สมการที ่จ-3) 

 
โดย h  = 1, 2, …, 7 แทนดชันีชัน้ภูม ิ hn  คอื จาํนวนตวัอยา่งเกษตรกรทีต่อ้งสาํรวจในชัน้ภูม ิ

h  (จงัหวดั h ) เป็นอยา่งน้อย  hW  คอื ค่าน้ําหนักของชัน้ภูม ิ h   hN  คอื จาํนวนเกษตรกรทัง้หมดใน
ชัน้ภูม ิ h  (จงัหวดั h )  และ N  คอื จาํนวนเกษตรกรรวมของทัง้ 7 ชัน้ภูม ิ(7 จงัหวดัทีไ่ดค้ดัเลอืก) และ 
n  คอื จาํนวนตวัอยา่งรวม (114 ตวัอยา่ง) 

 
ผลการแบง่ตวัอยา่งสาํหรบัแต่ละจงัหวดัแสดงในตารางผนวกที ่จ-1  ในทีน้ี่ ไดท้าํการปดัเศษของ

จํานวนตวัอย่างเกษตรกรที่คํานวณได้ขึ้น ทําให้จํานวนตวัอย่างรวมที่เหมาะสมเพิม่จํานวนเป็น 119 
ตวัอย่าง  จํานวนเกษตรกรที่ได้สํารวจข้อมูลจริงในแต่ละจงัหวดั (เฉพาะกรณีขนส่งระยะใกล้ด้วยรถ
รบัจา้ง) แสดงดงัในตารางที ่4-3 (บทที ่4) 
 
ตารางผนวกที ่จ-1 จาํนวนตวัอยา่งเกษตรกรทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละจงัหวดั 

จงัหวดั จาํนวนครวัเรอืน1 จาํนวนตวัอยา่งทีค่าํนวณได ้ จาํนวนตวัอยา่งทีเ่หมาะสม 
นครราชสมีา 81,143 50.6 51 
กาํแพงเพชร 19,799 12.3 13 
สระแกว้ 15,056 9.4 10 
ชยัภมู ิ 24,420 15.2 16 
ชลบุร ี 16,081 10.0 11 
ฉะเชงิเทรา 14,518 9.1 10 
กาญจนบุร ี 11,819 7.4 88 

รวม 474,823 114 119 

ทีม่า: 1 สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2550ข) 
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2. การจดัการข้อมลูเบือ้งต้นเพ่ือจาํแนกการขนส่งระยะใกล้ 
 
ตารางผนวกที ่จ-2 แสดงจาํนวนขอ้มลู จํานวนขอ้มลูสะสม ความถี่ และความถี่สะสม คณะวจิยั

เลอืกใชร้ะยะทางขนส่งที ่60 กโิลเมตร (เดนิทางขาเดยีว) เป็นเกณฑใ์นการจําแนกการขนส่งระยะใกล ้
(Short haul) เน่ืองจากทีร่ะยะทางน้ีมจีาํนวนขอ้มลูอยา่งน้อย 95% ของขอ้มลูทัง้หมด เมือ่จาํแนกขอ้มลู
ทัง้หมดตามระยะทางขนสง่ใกล-้ไกล และการใชร้ถรบัจา้งขนสง่ พบวา่ม ี227 ตวัอยา่งขอ้มลูทีเ่ป็นประเภท
รบัจา้งขนสง่ระยะใกล ้(ตารางผนวกที ่จ-3)  ตารางผนวกที ่จ-4 แสดงจาํนวนขอ้มลูอตัราค่าขนสง่ดว้ยรถ
รบัจา้งในระยะใกล ้จําแนกตามจงัหวดัและประเภทรถ  โปรดสงัเกตว่า เมื่อคณะวจิยัทําการเกบ็ขอ้มูล
เบือ้งตน้ในจงัหวดันครราชสมีาเพื่อประมาณค่าความแปรปรวนของอตัราค่าขนส่งระยะใกล ้เพื่อนําไปใช้
ประมาณจํานวนตวัอย่างเกษตรกรโดยรวมทีต่อ้งเกบ็จากจงัหวดัต่างๆ นัน้ ประเภทของรถบรรทุกทีใ่ชม้ี
เพยีง 3 ประเภท คอื รถบรรทุกขนาดเลก็ (อแีต๋น) รถบรรทุกหกลอ้ และรถบรรทุกสบิลอ้  แต่เมื่อสาํรวจ
เกบ็ขอ้มลูจรงิ พบวา่มกีารใชร้ถบรรทุกสีล่อ้ในบางพืน้ทีด่ว้ย 
 
ตารางผนวกที ่จ-2 จาํนวนขอ้มลูกบัระยะทางขนสง่ 

ระยะทาง (กโิลเมตร) จาํนวนขอ้มลู จาํนวนขอ้มลูสะสม ความถี ่ ความถีส่ะสม 
≤ 10 63 63 21.95% 21.95% 
11-20 73 136 25.44% 47.39% 
21-30 53 189 18.47% 65.85% 
31-40 71 260 24.74% 90.59% 
41-50 11 271 3.83% 94.43% 
51-60 7 278 2.44% 96.86% 
> 60 9 287 3.14% 100.00% 

 
ตารางผนวกที ่จ-3 ขอ้มลูจาํแนกตามระยะทางและการใชร้ถรบัจา้งขนสง่ 

ระยะทาง รถรบัจา้ง รถตนเอง รวม 
ระยะใกล ้ 227 51 278 
ระยะไกล 7 2 9 
รวม 234 53 287 
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ตารางผนวกที ่จ-4 จาํนวนขอ้มลูคา่ขนสง่ระยะใกลด้ว้ยรถรบัจา้งจาํแนกตามจงัหวดัและประเภทรถ 

จงัหวดั รถรบัจา้ง รวม 
รถสบิลอ้ รถกระบะสีล่อ้ รถหกลอ้ รถขนาดเลก็ 

นครราชสมีา 15 0 79 3 97 
ชยัภมู ิ 0 2 0 13 15 
กาํแพงเพชร 0 3 0 23 26 
ชลบุร ี 17 0 6 0 23 
สระแกว้ 0 0 21 0 21 
ฉะเชงิเทรา 7 3 11 3 24 
กาญจนบุร ี 0 2 19 0 21 

รวม 39 10 136 42 227 

 
3. การประมาณอตัราค่าขนส่งระยะใกล้แบบชัน้ภมิู 

 
การประมานอตัราค่าขนส่งเฉลี่ยแบบชัน้ภูม ิ(เพื่อประมาณอตัราค่าขนส่งเฉลี่ยทัว่ประเทศ) ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐานของอตัราค่าขนส่งเฉลีย่แบบชัน้ภูม ิช่วงความเชื่อมัน่ของอตัราค่าขนส่งเฉลีย่แบบชัน้
ภูม ิค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของค่าขนส่งแบบชัน้ภูม ิ และช่วงความเชื่อมัน่ของค่าขนส่งแบบชัน้ภูม ิใช้
สมการที ่จ-4 ถงึ จ-8 ตามลาํดบั คา่ประมาณทีไ่ดด้งัแสดงในตารางที ่4-17 และ 4-18 (บทที ่4) 
 

∑
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hh XWX     (สมการที ่จ-4) 
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sWXs    (สมการที ่จ-7) 

 
)(,2/ XstX να±    (สมการที ่จ-8) 

 
โดย X  คอื ค่าขนส่งเฉลีย่แบบชัน้ภูม ิ  hX  คอื ค่าขนส่งเฉลีย่ของตวัอย่างจากชัน้ภูมทิี ่ h   

).(. Xes  คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของค่าขนส่งเฉลีย่แบบชัน้ภูม ิ hs  คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของค่า
ขนสง่ของตวัอยา่งจากชัน้ภมูทิี ่ h   และ )(Xs  คอื คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคา่ขนสง่แบบชัน้ภมู ิ
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4. การประมาณค่าขนส่งระยะใกล้จาํแนกตามจงัหวดัและการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 
 

การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของอตัราค่าขนสง่ในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร (ในรปู
ลอการธิมึธรรมชาต)ิ เป็นตวัแปรตอบสนอง และใช ้(1) จงัหวดั (Province); (2) ประเภทของรถ (Truck) 
ซึ่งเป็นไปได้ตัง้แต่ รถบรรทุกขนาดเลก็ (อแีต๋น) รถบรรทุกสี่ลอ้ รถบรรทุกหกลอ้ และรถบรรทุกสบิล้อ 
เป็นตวัแปรอสิระทีใ่ชอ้ธบิายความแปรปรวนของค่าขนส่ง โดยตวัแปรที ่(1) และ (2) เป็นตวัแปรปจัจยั
หลกั (Main factors) ทีม่ลีกัษณะขอ้มลูเป็นเชงิหมวดหมู ่(Categorical variables)  จากผลการวเิคราะห์
ความแปรปรวน (รูปผนวกที ่ จ-4) พบว่าจงัหวดัทีต่่างกนัมผีลต่อค่าขนส่งอย่างมนีัยสาํคญั (p-value 
<0.0001)  สาํหรบัผลของประเภทของรถจะไมใ่ชผ้ลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนน้ีโดยตรง เน่ืองจากค่า
ขนส่งทีแ่ตกต่างโดยประเภทรถนัน้ควรมกีารใชน้ํ้าหนักความสําคญัทีแ่ตกต่างกนัสําหรบัแต่ละจงัหวดัใน
การวเิคราะหด์ว้ย 
 

Factor Type Levels 
Province Fixed 7 
Truck Fixed 4 

 
ANOVA 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 
Province 6 43.1042 32.2745 5.3791 15.65 < 0.0001 
Truck 3 2.6994 2.6994 0.8998 2.62 0.052 
Error 217 74.6069 74.6069 0.3438   
Total 226 120.4106     

 
S = 0.586  R-sq = 38.04%   R-sq(adj) = 35.47% 
 
รปูผนวกที ่จ-4 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของขอ้มลูจากเกษตรกร 7 จงัหวดั 
 

ในการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของอตัราค่าขนส่งระหว่างจงัหวดั ใช้วธิเีปรียบเทยีบความ
แตกต่างของ Tukey โดยใชส้มการที ่จ-9 

 

( )
ji

k
ji nn

sq
XX 11

2
,, +±− να    (สมการที ่จ-9) 

 
โดย iX  และ jX  คอื อตัราคา่ขนสง่เฉลีย่ของจงัหวดั i และ j ทีต่อ้งการเปรยีบเทยีบ  s  คอื ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐานของคา่ความคลาดเคลือ่น  α  คอื ระดบัความเชื่อมัน่  k  คอื จาํนวนจงัหวดัทีต่อ้งการ
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เปรยีบเทยีบ  ν  คอื ค่าองศาเสรขีองค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของค่าคลาดเคลื่อน  in  และ jn  คอื จาํนวน

ตวัอยา่งจากจงัหวดั i และ j ทีต่อ้งการเปรยีบเทยีบ ตามลาํดบั 
 
จากการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของอตัราค่าขนสง่ระหวา่งจงัหวดั พบวา่ มคีวามแตกต่างของ

อตัราค่าขนสง่เฉลีย่ระหวา่งบางจงัหวดัอยา่งมนีัยสาํคญั  ช่วงความเชื่อมัน่ที ่95% ของความแตกต่างของ
อตัราคา่ขนสง่เฉลีย่ระหวา่งสองจงัหวดั (โดยทาํการเปรยีบเทยีบทุกคู)่ มคีา่ดงัแสดงในรปูผนวกที ่จ-5 โดย
ช่วงความเชื่อมัน่ของคู่เปรยีบเทยีบทีม่คี่าศูนยอ์ยู่ในช่วงความเชื่อมัน่ แสดงว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติ ิในขณะทีช่่วงความเชื่อมัน่ทีไ่ม่มคี่าศูนย ์แสดงว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญั ผล
โดยรวมของการเปรยีบเทยีบสามารถดไูดจ้ากตารางที ่4-19 (บทที ่4) 
 

จงัหวดั นครราชสมีา ชยัภูม ิ ชลบุรี สระแกว้ กําแพงเพชร ฉะเชงิเทรา

ค่าเฉล ีย่ 1.47 1.83 1.96 2.22 2.34 2.66

n 97 15 23 21 26 24

กาญจนบุรี 1.40 21 0.373 0.193 -0.004 -0.251 -0.396 -0.708

-0.511 -1.048 -1.112 -1.384 -1.474 -1.805

นครราชสมีา 1.47 97 0.151 -0.064 -0.307 -0.461 -0.769

-0.868 -0.915 -1.191 -1.272 -1.606

ชยัภูม ิ 1.83 15 0.479 0.231 0.088 -0.224

-0.740 -1.011 -1.103 -1.433

ชลบุรี 1.96 23 0.295 0.149 -0.162

-0.814 -0.903 -1.234

สระแกว้ 2.22 26 0.421 0.110

-0.656 -0.987

กําแพงเพชร 2.34 21 0.199

-0.841

α = 0.05,      k = 7,      d.f. = 220,      q(α,k,d.f.) = 4.212,      s = 0.6167

 
 
รปูผนวกที ่จ-5 ชว่งความเชือ่มัน่ที ่95% ของความแตกต่างของคา่ขนสง่เฉลีย่ของทุกคูจ่งัหวดั 
 

รูปผนวกที ่จ-6 ประกอบดว้ยกราฟของการวเิคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน ตามสมมตฐิานของ
การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของขอ้มลูอตัราค่าขนสง่ 7 จงัหวดั  รปูผนวกที ่จ-6 (ก) แสดงให้
เหน็วา่ค่าความคลาดเคลื่อนใกลเ้คยีงกบัแบบปกต ิ(ยกเวน้ค่าความคลาดเคลื่อน 4 ค่าทีม่คี่าน้อยผดิปกต)ิ  
รูปผนวกที ่จ-6 (ข)-(ง) แสดงว่าค่าความคลาดเคลื่อนมคีวามแปรปรวนค่อนขา้งคงที ่ผลจากกราฟทัง้สี่
ยนืยนัวา่สามารถยอมรบัสมมตฐิานของคา่ความคลาดเคลื่อนจากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนในรปูผนวก
ที ่จ-2 ได ้
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(ก) การทดสอบการแจกแจงแบบปกตขิองคา่ความคลาดเคลือ่น 
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(ข) การกระจายตวัของของคา่ความคลาดเคลือ่นเปรยีบเทยีบกบัคา่จากแบบจาํลอง 

 
รปูผนวกที ่จ-6 การวเิคราะหค์า่ความคลาดเคลือ่น เพือ่วเิคราะหส์มมตฐิานของการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนของอตัราคา่ขนสง่ 7 จงัหวดั 
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(ค) การกระจายตวัของของคา่ความคลาดเคลือ่นเปรยีบเทยีบตวัแปรปจัจยัหลกัจงัหวดั 
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(ง) การกระจายตวัของของคา่ความคลาดเคลือ่นเปรยีบเทยีบตวัแปรปจัจยัหลกัประเภทของรถ 

 
รปูผนวกที ่จ-6 (ต่อ) การวเิคราะหค์า่ความคลาดเคลือ่น เพือ่วเิคราะหส์มมตฐิานของการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนของอตัราคา่ขนสง่ 7 จงัหวดั 
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5. การประมาณค่าขนส่งระยะใกล้จาํแนกตามประเภทรถและการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 
 
การประมาณคา่ขนสง่ระยะใกลจ้าํแนกตามประเภทรถทาํโดยประมาณค่าขนสง่เฉลีย่สาํหรบัแต่ละ

ประเภทรถ โดยใชค้่าเฉลีย่แบบชัน้ภูม ิตามสมการที ่จ-10 และประมาณค่าเบีย่งเบนมาตรฐานแบบชัน้ภูมิ
ของคา่ขนสง่เฉลีย่ของรถแต่ละประเภทตามสมการที ่จ-11 

 

∑
=

=
7

1h
ihhi XWX    (สมการที ่จ-10) 

 

∑
=

=
7

1

22)(
h

ihhi sWXs    (สมการที ่จ-11) 

 
โดย 4,...,1 , =iX i  คอื คา่ขนสง่เฉลีย่แบบชัน้ภมูขิองรถทัง้ 4 ประเภท  ihX  คอื ค่าขนสง่เฉลีย่

ของรถประเภท i ของตวัอยา่งจากชัน้ภูมทิี ่ h   )( iXs  คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของค่าขนสง่ของรถ
ประเภท i แบบชัน้ภูม ิ  ihs  คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของค่าขนสง่ของรถประเภท i ของตวัอยา่งจากชัน้
ภมูทิี ่ h   และ ihn  คอื จาํนวนตวัอยา่งคา่ขนสง่รถประเภท i จากชัน้ภมูทิี ่ h  

 
จากนัน้จงึใชว้ธิเีปรยีบเทยีบความแตกต่างของ Tukey เปรยีบเทยีบอตัราค่าขนสง่ของรถประเภท

ต่างๆ โดยค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ps  ทีใ่ชใ้นสมการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของอตัราค่าขนสง่ระหวา่ง

ประเภทรถ มาจากการเฉลีย่คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของรถประเภทต่างๆ ตามสมการ จ-12  
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รูปผนวกที ่จ-7 แสดงช่วงความเชื่อมัน่ที ่95% ของทุกคู่การเปรยีบเทยีบ  ผลสรุปจากการ

เปรยีบเทยีบสามารถดไูดจ้ากตารางที ่4-21 (บทที ่4) 
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ประเภทรถ 4 ลอ้ 10 ลอ้ บรรทุกเลก็

ค่าเฉล ีย่ 1.86 1.89 2.25

n 10 39 42

6 ลอ้ 1.63 136 0.087 -0.086 -0.451

-0.557 -0.444 -0.798

4 ลอ้ 1.86 10 0.321 -0.041

-0.376 -0.734

10 ลอ้ 1.89 39 -0.140

-0.578

α = 0.05,    k = 4,    d.f. = 223,    q(α,k,d.f.) = 3.663,    s = 0.3798

 
 
รปูผนวกที ่จ-7 ชว่งความเชือ่มัน่ที ่95% ของความแตกต่างของคา่ขนสง่เฉลีย่ของทุกคูป่ระเภทรถ 
 

นอกจากน้ี คณะวจิยัยงัไดป้ระมาณอตัราค่าขนส่งในหน่วยบาทต่อกโิลกรมัดว้ย เน่ืองจากในทาง
ปฏบิตัทิัว่ไป เกษตรกรนิยมคดิอตัราค่าขนส่งเป็นบาทต่อกโิลกรมั ซึ่งวธิกีารคํานวณจะเป็นไปในรูปแบบ
เดยีวกนักบัการประมาณอตัราค่าขนส่งในหน่วยบาทต่อตนั-กโิลเมตร  ผลการประมาณอตัราค่าขนส่งใน
หน่วยบาทต่อกโิลกรมัแสดงไดด้งัในตารางที ่4-18, 4-20 และ 4-22 (บทที ่4) 
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ภาคผนวก ฉ 
การวิเคราะหข้์อมลูจากแบบสอบถามผูป้ระกอบการแปรรปูผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
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ภาคผนวก ฉ การวิเคราะหข้์อมลูจากแบบสอบถามผูป้ระกอบการแปรรปูผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงั 
 

ภาคผนวก ฉ อธบิายการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภณัฑ์มนั
สาํปะหลงั เพื่อหาความสมัพนัธ ์(Association) ทีม่นีัยสาํคญัทางสถติ ิระหว่างกลยุทธใ์นการจดัการและ
ความสามารถในการแข่งขนั โดยเฉพาะระดบัของกลยุทธ์ที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความสามารถใน
การแขง่ขนั เพื่อเสนอกลยุทธท์ีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั  กลยุทธก์าร
บรหิารจดัการของผูป้ระกอบการทีพ่จิารณา เช่น นโยบายการผลติ (เพื่อจดัเกบ็ Make-to-stock, MTS 
และผลติตามคาํสัง่ซื้อ Make-to-order, MTO) การพฒันาบุคลากร นโยบายการตลาดและการสรา้งตลาด
ใหม่ การใช้ระบบอตัโนมตัิในการผลติ การประสานงานกบัผู้ส่งมอบและลูกค้า นโยบายการประหยดั
พลงังาน การบาํรุงรกัษาเครือ่งจกัร การควบคุมคุณภาพ การจดัการสารสนเทศ และการจดัการขนสง่ เป็น
ต้น ซึ่งกําหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ  ส่วนความสามารถในการแข่งขนั แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ราคา 
คุณภาพ เวลานําในการจดัการคําสัง่ซื้อ การส่งสนิคา้ตรงเวลาและตรงตามคําสัง่ ความมเีอกลกัษณ์ของ
สนิคา้ และความหลากหลายของผลติภณัฑ์ และใชเ้ป็นตวัแปรตอบสนอง  ตวัแปรความสามารถในการ
แขง่ขนัน้ี มลีกัษณะขอ้มลูเป็นขอ้มลูเชงิลําดบั (Ordinal data)  ดงันัน้ ในการวเิคราะหห์าความสมัพนัธ ์
จะตอ้งใชแ้บบจาํลองการถดถอยโลจสิตกิลาํดบั (Ordinal logistic regression model, OLRM) ในการ
วเิคราะห์ ดงัที่แสดงในภาคผนวกที่ ฉ-1  ภาคผนวกที่ ฉ-2 แสดงตวัอย่างการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นขอ้มลูเชงิลาํดบั ซึง่การวเิคราะหน้ี์มจีุดประสงคเ์พือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่า ตวัแปรอสิระในแบบจําลอง OLRM ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเอง (นัน่คอื ตวัแปรตวัแปรอสิระทีต่่างกนั
ไมไ่ดอ้ธบิายตวัแปรตอบสนองซํ้าซอ้นกนั) 
 
ภาคผนวกท่ี ฉ-1 ตวัอย่างการวิเคราะหข้์อมลูตวัแปรตอบสนองเชิงลาํดบั (Ordinal data) 

 
แบบจําลองการถดถอยแบบ OLRM สามารถอธบิายความสมัพนัธท์ีม่นีัยสาํคญัระหว่างตวัแปร

ตอบสนองทีเ่ป็นขอ้มูลเชงิลําดบั (Ordinal data) กบัตวัแปรอสิระแบบต่างๆ ได ้โดยความสมัพนัธ์จะ
อธบิายหรอืประมาณค่าความน่าจะเป็นของระดบัตวัแปรตอบสนอง (Response probability) ในรูปของ
ฟงักช์ัน่ของตวัแปรอสิระ  ในภาคผนวกที ่ ฉ-1 น้ี จะแสดงตวัอยา่งการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวั
แปรตอบสนองและตวัแปรอสิระจากคําถาม 2 คําถามจากแบบสอบถามผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภณัฑ์
มนัสาํปะหลงั (ภาคผนวกที ่ค-2) 
 
คาํถามที ่ 2.15 กจิการของท่านมกีารวางแผนความร่วมมอื และการประสานงานกบัผูป้ระกอบการอื่นๆ 
ภายในโซ่อุปทานอยา่งไร 
 

1. มกีารวางแผน ความรว่มมอื และประสานงาน เฉพาะภายในบรษิทัเทา่นัน้ 
2. มกีารวางแผน ความรว่มมอื และประสานงานรว่มกบัลกูคา้หรอืผูส้ง่มอบมนัสาํปะหลงั 
3. มกีารวางแผน ความรว่มมอื และประสานงานรว่มกบัลกูคา้และผูส้ง่มอบมนัสาํปะหลงั  
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คาํถามที ่4.1.2 ปจัจุบนักจิการของทา่นมรีะดบัความสามารถในการแขง่ขนัในดา้นคุณภาพเป็นอยา่งไร 
 

ความสามารถในการแขง่ขนั ระดบัความสามารถในการแขง่ขนั 
5. มากทีส่ดุ 4. มาก 3. ปานกลาง 2. น้อย 1. น้อยทีส่ดุ 

คุณภาพของผลติภณัฑ ์      

 
ตารางผนวกที ่ฉ-1 สรุปขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามในคําถามที ่ 2.15 และ คาํถามที ่

4.1.2 ของผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัทัง้ 54 รายทีใ่หค้วามรว่มมอืในการศกึษาครัง้น้ี ใน
ตวัอย่างน้ี ตวัแปรตอบสนอง (Y) คอื ระดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์(j = 1, 
2,…, 5; จากระดบัความสามารถในการแข่งขนัน้อยทีสุ่ดถงึมากทีสุ่ด) และกลยุทธก์ารวางแผนของ
ผูป้ระกอบการ (X) เป็นตวัแปรอสิระที่ใชอ้ธบิายความน่าจะเป็นของระดบัของตวัแปรตอบสนอง  
แบบจาํลอง OLRM ทีแ่สดงความสมัพนัธข์องทัง้สองตวัแปร คอื 
 

[ ] 11          ),|(logit 221121 ,...,J-jxxxxjYP j =++=≤ ββα  (สมการที ่ฉ-1) 

 

[ ]
),|(1

),|(log),|(logit
21

21
21 xxjYP

xxjYPxxjYP
≤−

≤
=≤   (สมการที ่ฉ-2) 

 
 

โดยค่า [ ])|(logit xjYP ≤  คอื ฟงักช์ัน่ลอการธิมึธรรมชาต ิ (Natural logarithm) ของค่า
อตัราสว่นของ (1) ความน่าจะเป็นสะสมทีร่ะดบัตวัแปรตอบสนอง j ต่อ (2) ความน่าจะเป็นสะสมทีร่ะดบั
ตวัแปรตอบสนองสงูกวา่ j 
 
ตารางผนวกที ่ฉ-1 ผลการตอบสนองของระดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์
จากการวางแผนกลยทุธค์วามรว่มมอืและการประสานงานของกจิการ 

  
คาํถามที ่4.1.2 

(Y) 
 ระดบั 0* 1 2 3 4 5 รวม 

คาํถามที ่2.15 
(X) 

1 4 9 6 5 6 3 33 
2 2 0 1 2 4 0 9 
3 0 1 0 0 7 4 12 
รวม 6 10 7 7 17 7 54 

* 0 แสดงถงึ การทีผู่ต้อบแบบสอบถามไมต่อบสนองต่อคาํถามที ่4.1.2 
 

สําหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ (คําถามที่ 2.15) และความน่าจะเป็นของตวัแปร
ตอบสนอง (คาํถาม 4.1.2)  แบบจาํลอง OLRM อธบิายค่า [ ])|(logit xjYP ≤  เป็นฟงักช์ัน่ของตวัแปร
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อสิระบ่งชี ้(Indicator variables) 2 ตวั คอื 1x  และ 2x  โดยตวัแปร 1x  มคี่าเท่ากบั 1 เมือ่ผูต้อบ
แบบสอบถามเลอืกคาํตอบที ่2 (หรอืเท่ากบั 0 หากเลอืกคาํตอบอื่น) ในคาํถามที ่2.15 และตวัแปร 2x  มี
ค่าเท่ากบั 1 เมือ่ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกคาํตอบที ่3 (หรอืเท่ากบั 0 หากเลอืกคาํตอบอื่น) ในคาํถามที ่
2.15 ตามลาํดบั ซึง่ในแบบจาํลองใชค้าํตอบที ่1 ของคาํถามที ่2.15 เป็นระดบัอา้งองิ  ตารางผนวกที ่ฉ-2 
แสดงผลลพัธข์องค่าสมัประสทิธิข์องแบบจาํลอง OLRM จากการวเิคราะหข์อ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งการ
วางแผนกลยุทธค์วามร่วมมอืและการประสานงานของกจิการ (คาํถามที ่2.15) และระดบัความสามารถใน
การแขง่ขนัดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์(คาํถามที ่4.1.2) ในตารางผนวกที ่ฉ-1 
 
ตารางผนวกที่ ฉ-2 ผลลพัธ์ของค่าสมัประสทิธิข์องแบบจําลอง OLRM จากการวเิคราะห์ขอ้มูล
ความสมัพนัธ์ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ความร่วมมือและการประสานงานของกิจการ และระดับ
ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์

พารามเิตอร ์ คา่ประมาณสมัประสทิธิ ์ คา่ความคลาดเคลือ่น คา่ Z คา่ P-value 

1α  -0.851 0.392 -2.17 0.030 

2α  -0.013 0.362 -0.04 0.970 

3α   0.751 0.382  1.97 0.049 

4α   3.004 0.619  4.85 0.000 

1β  -1.034 0.777 -1.33 0.184 

2β  -2.479 0.743 -3.34 0.001 

 
ตารางผนวกที ่ฉ-2 แสดงผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประมวลผลดว้ยโปรแกรม MINITAB 15.0 โดย

แบบจาํลองมคี่าประมาณสมัประสทิธิ ์ jα  จาํนวน 4 ค่า สาํหรบัระดบัของตวัแปรตอบสนองในคาํถามที ่

4.1.2 (โดยใช ้j = 5 เป็นระดบัอา้งองิ) และค่า 1β  และ 2β  คอื ค่าพารามเิตอรท์ีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลง
ใน Cumulative logits ทีต่อบสนองต่อการเลอืกคาํตอบที ่2 หรอื 3 ในคาํถามที ่2.15  

 
แบบจําลองทีไ่ดส้ามารถประมาณค่า Response probability ของระดบัความสามารถในการ

แขง่ขนัระดบัที ่1 (ระดบัความสามารถในการแขง่ขนัทีต่ํ่าทีสุ่ด) ของคาํถามที ่ 4.1.2 ทีผู่ป้ระกอบการได้
เลอืกคาํตอบหรอืตวัเลอืกที ่3 ในคาํถามที ่2.15 ได ้ดงัน้ี 
 

=
−−+

−−
=≤==

))1(479.2851.0exp(1
))1(479.2851.0exp()1(ˆ)1(ˆ YPYP  0.0346   (สมการที ่ฉ-3) 

 
ผลการประมาณค่า Response probability ในสมการที ่ฉ-3 สามารถแปลผลไดว้า่ ผูป้ระกอบการ

ทีม่กีารวางแผนความร่วมมอืและประสานงานร่วมกบัทัง้ลูกคา้และผูส้่งมอบมนัสําปะหลงั (ตวัเลอืกที ่3 
ของคําถามที ่2.15) มคี่าความน่าจะเป็นประมาณรอ้ยละ 3.46 ทีจ่ะมคีวามสามารถในการแขง่ขนัดา้น
คุณภาพของผลติภณัฑใ์นระดบัตํ่าทีส่ดุ (ตวัเลอืกที ่1 ของคาํถามที ่4.1.2)  สาํหรบัค่าประมาณความน่าจะ
เป็นทีร่ะดบัอื่นของคาํถามที ่4.1.2 สามารถดไูดจ้ากตารางผนวกที ่ฉ-3 
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ตารางผนวกที ่ฉ-3 Response probabilities ของคาํถามที ่4.1.2 สาํหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ลอืกคาํตอบที่
แตกต่างกนัในคาํถามที ่2.15 

ผูป้ระกอบการเลอืกคาํตอบที ่3 
ในคาํถามที ่2.15, (x2 = 1) 

 
ผูป้ระกอบการเลอืกคาํตอบที ่1 หรอื 2 

ในคาํถามที ่2.15, (x2 = 0) 

)1(ˆ ≤YP  0.0346 )1(ˆ =YP * 0.0346  )1(ˆ ≤YP  0.2993 )1(ˆ =YP  0.2993 

)2(ˆ ≤YP  0.0764 )2(ˆ =YP  0.0418  )2(ˆ ≤YP  0.4966 )2(ˆ =YP  0.1973 
)3(ˆ ≤YP  0.1507 )3(ˆ =YP  0.0744  )3(ˆ ≤YP  0.6793 )3(ˆ =YP  0.1827 

)4(ˆ ≤YP  0.6282 )4(ˆ =YP  0.4775  )4(ˆ ≤YP  0.9528 )4(ˆ =YP  0.2734 

)5(ˆ ≤YP  1.0000 )5(ˆ =YP  0.3718  )5(ˆ ≤YP  1.0000 )5(ˆ =YP  0.0472 
* )(ˆ jYP =  คอื คา่ประมาณความน่าจะเป็นทีร่ะดบัที ่j ของคาํถามที ่4.1.2 
 

ผลจากแบบจาํลอง OLRM สามารถอธบิายเพิม่เตมิไดด้งัน้ี 
 

- มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกทีม่นียัสาํคญัระหวา่ง การทีผู่ป้ระกอบการมกีารวางแผนความร่วมมอื และ
ประสานงานร่วมกบัลูกคา้และผูส้่งมอบมนัสําปะหลงั (x2 = 1) และความน่าจะเป็นที่
ผูป้ระกอบการมรีะดบัความสามารถในการแข่งขนัทางคุณภาพของผลติภณัฑส์ูง (Response 
probabilities ในระดบั Y = 4 หรอื 5 มากกวา่ Y = 1, 2, 3) 
 

- คา่ p-value = 0.001 ของคา่พารามเิตอร ์ 2β  (แถวสดุทา้ยในตารางผนวกที ่ฉ-2) แสดงใหเ้หน็วา่ 
ค่า Response probabilities ทัง้หมดทีป่ระมาณจากแบบจาํลอง OLRM สาํหรบัผูป้ระกอบการที่
เลอืกคําตอบที ่3 ในคําถามที ่ 2.15 มคี่าแตกต่างอย่างมนีัยสาํคญักบัค่าประมาณ Response 
probabilities สําหรบัผูป้ระกอบการทีเ่ลอืกคําตอบที ่1 หรอื 2 ในคําถามที ่ 2.15  นัน่คอื 
ผูป้ระกอบการทีม่กีารรว่มมอืกบัทัง้กบัลกูคา้และผูส้ง่มอบมนัสาํปะหลงั จะมคีวามแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั ในเรื่องระดบัความสามารถในการแขง่ขนัดา้นคุณภาพของผลติภณัฑ ์เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัผูป้ระกอบการทีม่กีารวางแผนความร่วมมอืและประสานงานร่วมกบัลูกคา้ หรอื ผูส้่งมอบมนั
สาํปะหลงั (มคีวามร่วมมอืกบัฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงเท่านัน้) หรอืกจิการทีม่กีารวางแผนความร่วมมอื
และประสานงานเฉพาะภายในบรษิทัเทา่นัน้ 
 
เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมของการนําแบบจาํลองมาใชว้เิคราะหข์อ้มลู คณะวจิยัจงึไดท้ดสอบ

ค่า Log-likelihood ratio tests (G-statistic) ซึง่มสีมมตฐิานหลกั (Null hypothesis: H0) เพือ่ทดสอบวา่
ค่าประมาณสมัประสทิธิข์องทัง้ 1β  และ 2β  มคี่าเท่ากบัศนูย ์(ไมม่นีัยสาํคญั) ดงัแสดงในตารางผนวกที ่
ฉ-4  จากตาราง ค่า G มคี่าเท่ากบั 12.841 และค่า p-value เท่ากบั 0.002 แสดงวา่มหีลกัฐานทางสถติิ
อยา่งเพยีงพอทีจ่ะสรุปวา่ ค่าพารามเิตอรอ์ยา่งน้อยหน่ึงตวั ระหวา่ง 1β  และ 2β  มคี่าไมเ่ท่ากบัศนูย ์(มี
นัยสาํคญั)  นอกจากน้ี การทดสอบสมมตฐิานวา่แบบจาํลอง OLRM เพยีงพอทีจ่ะใชอ้ธบิายความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรต่างๆ ในแบบจาํลองหรอืไม ่โดยใชค้่า Pearson และDeviance chi-square statistics ซึง่
ในตวัอยา่งน้ี ค่า p-value สาํหรบั Pearson test เท่ากบั 0.270 และค่า p-value สาํหรบั Deviance test 
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เท่ากบั 0.127 แสดงวา่แบบจาํลอง OLRM สามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระและตวัแปร
ตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสมเพยีงพอ 

 
ตารางผนวกที ่ฉ-4 ผลของ Likelihood ratio test และ Goodness-of-fit tests 
Likelihood ratio test:     
สมมตฐิานหลกัเพือ่ทดสอบวา่คา่ประมาณสมัประสทิธิข์องทัง้ 1β  และ 2β  มคีา่เทา่กบัศนูย ์
(ไมม่นียัสาํคญั) 
G-statistic = 12.841, df = 2, p-value = 0.002 
       
Goodness-of-fit tests:     

วธิ ี คา่ Chi-square df p-value    
Pearson 7.583 6 0.270    
Deviance 9.936 6 0.127    
 
ภาคผนวกท่ี ฉ-2 ตวัอย่างการวิเคราะหค์วามสมัพนัธส์าํหรบัตวัแปรอิสระเชิงลาํดบั (Ordinal data) 
 

ภาคผนวกที ่ฉ-2 แสดงตวัอย่างการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระทีม่ลีกัษณะเป็น
ขอ้มลูเชงิลําดบั (Ordinal data) เพื่อใหแ้น่ใจว่าตวัแปรอสิระในแบบจาํลอง OLRM ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กนัเอง (ตวัแปรอสิระทีต่่างกนัไมไ่ดอ้ธบิายตวัแปรตอบสนองซํ้าซอ้นกนั)  ตารางผนวกที ่ฉ-5 แสดงผลการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระจากคาํถามทีเ่กีย่วกบักลยุทธก์ารจดัการ 2 ขอ้ คอื คาํถามที ่
2.15 (ภาคผนวกที ่ฉ-1) และคําถามที ่2.5 ดงัทีแ่สดงดา้นล่าง (แบบสอบถามผูป้ระกอบการแปรรูป
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัแสดงในภาคผนวกที ่ค-2) 
 
คาํถามที ่2.5 กจิการของทา่นมกีารวางกลยทุธท์างการตลาดอยา่งไร (Marketing strategy) 
 
 1. ไมม่กีารวางกลยทุธท์างการตลาด 
 2. มกีารวางกลยทุธท์างการตลาดบา้งเป็นครัง้คราวไมส่มํ่าเสมอ  
 3. มกีารวางกลยทุธท์างการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางผนวกที ่ฉ-5 ผลการตอบสนองต่อคาํถามที ่2.5 และคาํถามที ่2.15 

  
คาํถามที ่2.5 

(X2) 
 ระดบั 1 2 3 รวม 

คาํถามที ่2.15 
(X1) 

1 21 3 2 26 
2 5 0 2 7 
3 7 6 8 21 
รวม 33 9 12 54 

 
การคาํนวณเพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่ง X1 และ X2 ทาํไดด้งัน้ี 
 

- จาํนวนคู่ขอ้มลูทัง้หมดทีม่คีวามสอดคลอ้งกนั C = 21(0+2+6+8) + 3(2+8) + 5(6+8) + 0(8) = 
436 (คู่ขอ้มลูจะถอืวา่มคีวามสอดคลอ้งกนั เมือ่คู่ขอ้มลูมคี่าของ X1 สงูขึน้ และค่าของ X2 กส็งูขึน้
ดว้ย) 

- จาํนวนทัง้หมดทีท่ ัง้คู่ไมม่คีวามสอดคลอ้งกนั D = 2(5+0+7+6) + 3(5+7) + 2(7+6) + 0(7) = 98 
(คูข่อ้มลูจะถอืวา่ไมม่คีวามสอดคลอ้งกนั หากคูข่อ้มลูมคีา่ของ X1 สงูขึน้ แต่คา่ของ X2 ตํ่าลง) 

- จากค่า C และ D สามารถคาํนวณค่าแกมมา γ̂  ของ Goodman and Kruskal ไดจ้ากสมการที ่
ฉ-4 

 

63.0
98436
98436ˆ =

+
−

=
+
−

=
DC
DCγ     (สมการที ่ฉ-4) 

 
ค่าแกมมามลีกัษณะคลา้ยกบัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation coefficient) สาํหรบัตวัแปร

ทีม่คี่าเป็นตวัเลข (Numerical data) กล่าวคอื ค่าแกมมามคี่าอยูใ่นช่วงจาก -1 ถงึ 1 ซึง่ค่าแกมมาเท่ากบั 
1 แสดงวา่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอยา่งสมบรูณ์ สว่นค่า -1 แสดงวา่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ และค่าทีเ่ขา้
ใกล ้0 แสดงวา่ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั  จากตวัอย่างน้ี ค่าแกมมาเท่ากบั 0.63 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกค่อนขา้งมาก ดงันัน้ตวัแปรตน้ทีม่าจากคําถามที ่ 2.15 และ 2.5 ไม่ควรอยู่ใน
แบบจาํลอง OLRM เดยีวกนั เน่ืองจากอธบิายตวัแปรตอบสนองซํ้าซอ้นกนั 
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ภาคผนวก ช 
การศึกษาเปรียบเทียบรปูแบบการขนส่งแป้งมนัสาํปะหลงัเพ่ือการส่งออก 

ด้วยแบบจาํลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร ์
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ภาคผนวก ช การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งแป้งมนัสําปะหลงัเพ่ือการส่งออก ด้วย
แบบจาํลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร ์
 

การศกึษาในส่วนน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทยีบผลของการปรบัปรุงประสทิธภิาพการขนส่ง
ทางรางด้วยเทคนิคการจําลองสถานการณ์บนคอมพวิเตอร์ โดยพจิารณาเฉพาะการขนส่งทางรางของ
ผลติภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงัเพื่อการส่งออกที่มกีารบรรจุสนิคา้ในตู้คอนเทนเนอร์เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจาก
เป็นรปูแบบการขนสง่ทีเ่ป็นไปไดแ้ละมกีารใชจ้รงิในทางปฏบิตั ิอกีทัง้การขนสง่ทางรางโดยบรรจุสนิคา้ใน
ตูค้อนเทนเนอรเ์ป็นรปูแบบการขนสง่ทีเ่หมาะสมกบัการสง่ออกมากกวา่การขนสง่เพือ่การใชใ้นประเทศ 

 
จากการสํารวจขอ้มูลด้วยแบบสอบถามพบว่ามผีู้ประกอบการผลติแป้งมนัสําปะหลงัเพื่อการ

สง่ออกเพยีง 2 รายทีม่กีารขนสง่สนิคา้ทางราง โดยทัง้ 2 รายมโีรงงานแปรรปูตัง้อยูใ่นจงัหวดันครราชสมีา 
ดงันัน้ คณะวจิยัจงึไดเ้ลอืก 1 ใน 2 ผูป้ระกอบการเป็นโรงงานกรณีศกึษา  การศกึษาเปรยีบเทยีบทาํโดย
สรา้งแบบจําลองสถานการณ์บนคอมพวิเตอร์ ในโปรแกรม ARENA 11.0 เพื่อจําลองสถานการณ์การ
ขนสง่ทางถนนดว้ยรถบรรทุกและการขนสง่ทางราง โดยตรรกะ (Logic) ทีแ่สดงกระบวนการการขนสง่ใน
แบบจาํลองเป็นดงัแสดงในรปูผนวกที ่ช-1 

 
จากรูปผนวกที ่ช-1 การขนส่งแป้งมนัสาํปะหลงัมตีน้ทางทีโ่รงงานผลติแป้งมนัสําปะหลงั ไปสู่

ปลายทางคอื ท่าเรอืกรุงเทพ หรอื สถานีบรรจุและแยกสนิคา้กล่อง (Inland container depot, ICD) ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เขตลาดกระบัง ก่อนทําการขนส่งต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง โดย
บรษิัทเอกชนที่ได้รบัสมัปทานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งในการศกึษาน้ี คณะวจิยัจะพจิารณา
ปลายทางการขนส่งถึง ICD เท่านัน้ จะไม่พจิารณาการขนส่งตู้สนิค้าต่อไปยงัท่าเรือแหลมฉบงั  
กระบวนการขนส่งเริม่เมื่อผลติภณัฑ์แป้งมนัสําปะหลงัไดถู้กผลติและบรรจุเขา้ตูค้อนเทนเนอร์แลว้เสรจ็ 
และพรอ้มที่จะถูกขนส่งออกจากโรงงาน ทางโรงงานจะออกรายการการขนส่ง ซึ่งประกอบดว้ยขอ้มูลที่
สําคญั คือ ปริมาณแป้งมนัสําปะหลงัที่ต้องขนส่ง (ในหน่วยตนั) จุดหมายปลายทางที่ต้องขนส่ง และ
กําหนดเวลาการส่งมอบ หลงัจากนัน้ โรงงานจะเริม่ต้นกระบวนการขนส่งโดยดูจากรูปแบบการขนส่งที่
สามารถใชไ้ด ้ซึง่ในแบบจาํลองน้ี ไดก้ําหนดใหร้อ้ยละ 30 ของการขนสง่เป็นทางรถ รอ้ยละ 25 เป็นทาง
ราง และอกีรอ้ยละ 45 เป็นการขนสง่ทางรางหรอืรถกไ็ด ้โดยทางรางมลีาํดบัความสาํคญัทีจ่ะถูกเลอืกก่อน 
ทัง้น้ีเป็นไปตามสดัส่วนการใชรู้ปแบบการขนส่งของโรงงานกรณีศกึษา  ในการขนส่งทางราง ผลติภณัฑ์
แป้งมนัสําปะหลงัที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จะถูกลากด้วยรถหวัลากไปยงัสถานีชุมทางจิระ จงัหวดั
นครราชสมีา เพือ่ยกขึน้แครร่ถไฟ จากนัน้ หวัรถจกัรจงึลากขบวนตูค้อนเทนเนอรไ์ปยงัจุดหมายปลายทาง
เพือ่การสง่ออก คอื ท่าเรอืกรุงเทพ หรอื ICD  สาํหรบัการขนสง่ทางรถเป็นการขนสง่จากโรงงานแป้งมนั
สาํปะหลงัไปยงัทา่เรอืกรุงเทพ หรอื ICD โดยตรง 
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รปูผนวกที ่ช-1 ผงัแสดงตรรกะในแบบจาํลองสถานการณ์การขนสง่ผลติภณัฑแ์ป้งมนัสาํปะหลงัสง่ออก 
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สําหรบัการขนส่งโดยรถบรรทุก ในการขนส่งในแต่ละครัง้อาจต้องใช้รถบรรทุกหลายคนั โดย
คาํนวณจาํนวนรถบรรทุกทีต่อ้งใช ้และตน้ทุนในการขนสง่ทางรถดงัสมการที ่ช-1 และ ช-2 

 

⎡ ⎤trucktruck COn =     (สมการที ่ช-1) 
 

trucktrucktruck nCostTCost ×=    (สมการที ่ช-2) 
 

โดย truckn  คือ จํานวนรถบรรทุก O  คือ ปริมาณคําสัง่ซื้อ truckC  คือ ความสามารถในการ
บรรทุกต่อคนั truckTCost  คอื คา่ขนสง่รวมทางรถบรรทุก และ truckCost  คา่ขนสง่ทางรถบรรทุกต่อคนั 

 
ในกรณีที่คํานวณจํานวนรถบรรทุกออกมาได้เป็นจุดทศนิยม ให้ทําการปดัเศษทัง้หมดขึ้นเป็น

จาํนวนเตม็ (ใชส้ญัลกัษณ์ ⎡ ⎤  ในสมการที ่ช-1)  นัน่คอืตอ้งใชร้ถเพิม่ขึน้อกีหน่ึงคนัเพือ่บรรทุกส่วนที่
เหลอืจากทัง้หมด ซึง่จะไดจ้าํนวนรถทีเ่พยีงพอต่อการขนสง่ทัง้หมดตามรายการสง่  สาํหรบัระยะเวลาใน
การขนส่ง ปกตจิะใชเ้วลาทัง้สิน้ประมาณ 6 ชัว่โมง หลงัจากนัน้เมื่อถงึปลายทาง จะทําการบนัทกึตน้ทุน
การขนสง่ แลว้จงึเสรจ็สิน้กระบวนการขนสง่ทางรถบรรทุก 

 
สําหรบัการขนส่งทางราง จะใชก้ารขนส่งดว้ยรถหวัลากตูค้อนเทนเนอร์บรรจุแป้งมนัสําปะหลงั

จากโรงงานตน้ทางมายงัสถานีชุมทางจริะก่อน โดยจํานวนรถบรรทุกทีใ่ชส้ามารถหาไดจ้ากสมการที ่ช-1 
หลงัจากนัน้ จงึทาํการยกตูค้อนเทนเนอรข์ึน้แครร่ถไฟ โดยมตีน้ทุนในการยกขึน้แครด่งัสมการที ่ช-3 

 

trucktraintrain nCostLiftTCostLift ×=    (สมการที ่ช-3) 
 

โดย trainTCostLift  คอื ค่าใชจ้่ายรวมในการยกตูค้อนเทนเนอรข์ึน้แคร่ และ trainCostLift  คอื 
ตน้ทุนการยกขึน้แครต่่อตูค้อนเทนเนอร ์ 

 
ระยะเวลาในการขนส่งแป้งมนัสําปะหลังทางรถบรรทุกจากโรงงานต้นทางและขนถ่ายจาก

รถบรรทุกมาขึน้แคร่รถไฟจะใชเ้วลาทัง้สิน้ 45 นาท ี(ไมร่วมเวลารอและบรรจุแป้งมนัสาํปะหลงัเขา้ตูค้อน
เทนเนอร์ที่โรงงาน) สําหรบัจํานวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งและต้นทุนในการขนส่งทางรถไฟ 
สามารถคาํนวณไดด้งัสมการที ่ช-4 และ ช-5 

 

( )
⎥
⎥

⎤
⎢
⎢

⎡
=

container

train
container C

COn ,min    (สมการที ่ช-4) 

 

containercontainertrain nCostTCost ×=   (สมการที ่ช-5) 
 



รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์: โครงการการจดัการโซ่อุปทานและโลจสิตกิสข์องผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 

 

 305

โดย containern  คอื จาํนวนตูค้อนเทนเนอรท์ีต่อ้งใช ้ trainC  คอื ปรมิาณทีร่ถไฟสามารถขนสง่ไดใ้น 
1 เทีย่ว containerC  คอื ปรมิาณขนส่งไดต่้อตูค้อนเทนเนอร ์ trainTCost  คอื ค่าขนส่งรวมทางราง และ 

containerCost  คอื คา่ขนสง่ทางรางต่อตูค้อนเทนเนอร ์
 
สาํหรบัปลายทางการขนสง่ม ี2 แห่ง คอื ICD ลาดกระบงั (เพื่อขนสง่ต่อไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงั) 

และทา่เรอืกรุงเทพ  ในทีน้ี่ สมมตใิหร้อ้ยละ 70 ของการขนสง่มปีลายทางที ่ICD และอกีรอ้ยละ 30 ทีเ่หลอื
มปีลายทางทีท่่าเรอืกรุงเทพ  ก่อนทีจ่ะเริม่การขนส่งทางรถไฟจากชุมทางจริะ สนิคา้จะตอ้งรอหวัจกัร
รถไฟ โดยจะออกจากสถานีรถไฟจริะเวลาประมาณ 10.00 น. ทุกวนั 

 
ในบางสถานการณ์ เช่น หวัรถจกัรไม่มาตามตารางเวลา ผูป้ระกอบการอาจจําเป็นตอ้งตดัสนิใจ

เปลีย่นรูปแบบการขนส่งจากทางรถไฟมาเป็นทางรถบรรทุกแทน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสามารถจดัส่งสนิคา้ขึน้
เรอืสง่ออกไดท้นัเวลา โดยมกีระบวนการและการดาํเนินงานเป็นไปในรปูแบบเดยีวกบัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้  
จากการสอบถามจากผูป้ระกอบการ สามารถประมาณไดว้่า สถานการณ์ที่ทําใหต้อ้งเปลีย่นรูปแบบการ
ขนส่งมาเป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุกน้ี จะมีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ 5% ซึ่งหากหัวรถจักรมาตาม
ตารางเวลา (โอกาสเทา่กบั 95%) จะทาํการขนสง่ทางรถไฟตามปกต ิ

 
การขนส่งทางรางใช้เวลาเดนิทางประมาณ 16 ชัว่โมงจงึมาถึงสถานีรถไฟย่านพหลโยธนิ 

หลงัจากนัน้ ขบวนรถจะต้องหยุดรอเวลาการปล่อยขบวนเพื่อเดนิทางไปยงัปลายทางสุดท้าย  กรณีที่
ปลายทางคอืท่าเรอืกรุงเทพ จะต้องรอจนถงึเวลา 20.00 น. จงึออกเดนิทางจากย่านพหลโยธนิไปถงึ
ปลายทาง โดยใช้เวลาเดนิทางอกี 1 ชัว่โมง จากนัน้ทําการขนถ่ายสนิค้าที่ปลายทาง โดยใช้เวลา
ดาํเนินการประมาณ 2 ชัว่โมง แลว้ทาํการบนัทกึตน้ทุนการขนสง่ จงึเสรจ็กระบวนการดาํเนินงาน 

 
ส่วนในกรณีทีป่ลายทางคอื ICD จะต้องรอเวลาการปล่อยขบวนทีส่ถานีรถไฟย่านพหลโยธนิ

จนถงึเวลา 8.00 น. โดยทีก่ารขนสง่ในเสน้ทางน้ีมกัเกดิความล่าชา้ในการจดัการประมาณ 2-12 ชัว่โมง 
(โดยเฉลีย่ประมาณ 6 ชัว่โมง) จากนัน้จงึเดนิทางออกจากยา่นพหลโยธนิถงึ ICD โดยใชเ้วลาประมาณ 2 
ชัว่โมง เมือ่ถงึปลายทางที ่ICD สายเรอืทีร่บัขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศจะรบัผดิชอบดแูลการจดัสง่สนิคา้
ไปยงัท่าเรอืแหลมฉบงัต่อไป โดยในแบบจําลองไดก้ําหนดใหใ้ชเ้วลาในการจดัการทีป่ลายทาง ICD เป็น
เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง แลว้ทาํการบนัทกึตน้ทุนการขนสง่ จงึเสรจ็กระบวนการดาํเนินงาน 

 
ในการทดลองโดยใชแ้บบจาํลองสถานการณ์น้ี สมมตใิหค้่าเช่าหวัรถลาก เท่ากบั 15,000 บาทต่อ

คนั ขนาดบรรทุกของรถหวัลากตูค้อนเทนเนอร ์เท่ากบั 19 ตนั ค่าขนสง่ทางราง เท่ากบั 6,900 บาทต่อตู้
คอนเทนเนอร ์และขนาดบรรทุกของรถไฟเท่ากบั 612 ตนัต่อขบวน (คาํนวณจาก 17 ตนัต่อตูค้อนเทน
เนอร ์× 2 ตูค้อนเทนเนอรต่์อแคร่ × 18 แคร่ต่อขบวน) และพจิารณาทดสอบปจัจยัทีส่าํคญั 3 ปจัจยั คอื 
ปรมิาณสนิคา้ทีจ่ดัสง่ (ปรมิาณ 200, 400, …, 1,600 ตนั) โอกาสทีห่วัรถจกัรไมม่าตามตารางเวลาทีส่ถานี
ชุมทางจริะ (0%, 5% หรอื 10%) และจาํนวนหวัรถจกัร (1 หรอื 2 คนั)  การทดลองใชส้มมตฐิานวา่ระบบ
เป็นแบบ Steady State (นัน่คอื การขนสง่ในแบบจาํลองสถานการณ์จะดาํเนินการจนกระทัง่ระบบเขา้สูจุ่ด
สมดุล)  ปจัจยัหลกัทัง้ 3 ปจัจยัจะถูกเปลีย่นแปลงค่าจนครบทุกชุดค่าทีเ่ป็นไปได ้นัน่คอื มกีารทดลอง
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ทัง้หมด 7 × 3 × 2 = 42 ชุดค่าปจัจยัทีเ่ป็นไปได ้ ระยะเวลาในการทดลองดว้ยแบบจาํลองแต่ละรอบคอื 1 
ปี โดยการทดลองมกีารทาํซํ้า 10 รอบต่อ 1 ชุดคา่ปจัจยั 

 
ตวัวดัประสทิธภิาพของระบบทีใ่ช ้ไดแ้ก่ (1) ตน้ทุนค่าขนส่งรวม ประกอบดว้ย ค่าขนส่งแป้งมนั

สําปะหลงัดว้ยรถหวัลากตูค้อนเทนเนอร์ (จากโรงงานแปรรูปทีน่ครราชสมีาถงึท่าเรอืกรุงเทพหรอื ICD) 
และคา่ขนสง่แป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยรถไฟ (ซึง่รวมคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ดว้ยรถหวัลากจากโรงงานถงึสถานี
ชุมทางจริะ ค่ายกตูค้อนเทนเนอรข์ึน้แคร่ ค่าขนสง่ทางราง และค่ายกตูค้อนเทนเนอรล์งจากแคร่) และ (2) 
ปรมิาณและสดัสว่นของแป้งมนัสาํปะหลงัทีข่นสง่ทางรางหรอืทางรถ  ซึง่ในแบบจาํลองไดม้กีารกําหนดให้
สดัสว่นการขนสง่แป้งเป็นทางรถรอ้ยละ 30, ทางรางรอ้ยละ 25 และทางรถหรอืทางรางกไ็ด ้อกีรอ้ยละ 45 
ดงันัน้ สดัส่วนการขนส่งแป้งมนัทางรางที่มากที่สุดที่เป็นไปได้จะมีค่าประมาณร้อยละ 70 (หรืออาจ
มากกว่า เน่ืองจากไดท้ําการสุ่มเลอืกรูปแบบการขนส่ง ตามค่าความน่าจะเป็นที่กําหนดในแบบจําลอง)  
ผลการทดลองดว้ยแบบจาํลองสถานการณ์ในโปรแกรม ARENA 11.0 เป็นดงัทีแ่สดงในสว่นที ่5.4.3 ใน
บทที ่5 
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ภาคผนวก ซ 
การเผยแพร่ผลงานของโครงการวิจยั 
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ภาคผนวก ซ การเผยแพร่ผลงานวิจยัของโครงการวิจยัการจดัการโซ่อปุทานและโลจิสติกสข์อง
ผลิตภณัฑม์นัสาํปะหลงัในประเทศไทย 
 
1. Monthatipkul, C., Khompatraporn, C., Parthanadee, P., and Buddhakulsomsiri, J. A study of 

supply chain for Thai tapioca starch products. The 4th International Congress on Logistics 
and Supply Chain Management Systems, Bangkok, Thailand, November 26-28, 2008. 
 

Abstract 
This research describes the supply chain of tapioca starch products in Thailand. The 

supply chain involves many stakeholders including farmers, starch manufacturers, 
transportation service providers, and customers: both domestic and international. Data 
collection process utilizes in-depth interviews using a set of questionnaires with stakeholders 
all over the country. The data are then analyzed in order to show the current state of the 
supply chain. Since this research is still in an early stage, rooms for improvement and 
corresponding suggestions of the planting stage are provided. Research results of the other 
stages will be provided in the subsequent papers. 
Keywords: Supply chain, Tapioca starch, Questionnaires 
 

2. เมธนีิ ช่วยเรอืง, ปรารถนา ปรารถนาด,ี จริชยั พุทธกุลสมศริ,ิ เจรญิชยั โขมพตัราภรณ์ และ ชุมพล 
มณฑาทิพย์กุล. การวเิคราะห์จุดคุ้มทุนของการลงทุนปลูกมนัสําปะหลงัแบบดัง้เดิมและแบบวิถี
ชวีภาพ. ใน รายงานการประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 47 (สาขาพชื). 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 17-20 มนีาคม 2552. 

 
บทคดัย่อ 

จากการศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารปลกูมนัสาํปะหลงัแบบดัง้เดมิทีม่ผีลผลติเฉลีย่ประมาณ 4 ตนั
ต่อไร่ และเทคนิคการปลูกมนัสาํปะหลงัแบบวถิชีวีภาพทีค่าดว่าจะใหผ้ลผลติสงูถงึ10-30 ตนัต่อไร ่
พบวา่ ตน้ทุนรวมของการลงทุนปลกูมนัสาํปะหลงัแบบวถิชีวีภาพจะสงูกวา่การลงทุนปลกูแบบดัง้เดมิ
มาก  งานวจิยัน้ีจงึไดศ้กึษาวเิคราะห์จุดคุม้ทุนของการลงทุนปลูกมนัสําปะหลงัแบบวถิชีวีภาพ 
เปรยีบเทยีบกบัแบบดัง้เดมิ ดว้ย Microsoft Excel Solver ภายใตส้ถานการณ์ความไมแ่น่นอนของ
ราคาปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยจุลนิทรยี ์และราคารบัซื้อหวัมนัสาํปะหลงัสด โดยทําการศกึษาทีช่่วงราคารบัซื้อ
หวัมนัสาํปะหลงัสด 0.25-4.00 บาทต่อกโิลกรมั และทีอ่ตัราการเปลีย่นแปลงของราคาปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ย
จุลนิทรยี ์ลดลงรอ้ยละ 40, ลดลงรอ้ยละ 32, เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 และเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 จากกรณีฐาน  
ผลจากการศกึษา พบว่า การลงทุนปลูกแบบวถิีชวีภาพน่าจะให้ผลตอบแทนที่อย่างน้อยไม่ดอ้ยไป
กวา่วธิกีารปลกูแบบดัง้เดมิ  แต่การปลูกแบบดัง้เดมิจะมคีวามเสีย่งในการลงทุนตํ่ากวา่ และมคีวาม
ทนทานต่อการเปลีย่นแปลงของราคาปุ๋ ยมากกวา่การปลกูแบบวถิชีวีภาพ 
Keywords: Break-even analysis, Cassava plantation, Bio-agriculture 
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40. บรษิทั พ ีว ีด ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ต.หนองหวัแรต อ.หนองบุนนาค จ.นครราชสมีา 
41. บรษิทั พลูอุดม จาํกดั ต.ดา่นเกวยีน อ.โชคชยั จ.นครราชสมีา 
42. บรษิทั อุดรเพิม่ผลจาํกดั ต.น้ําพน่ อ.หนองววัซอ จ.อุดรธานี 
43. บรษิทั เอเซยีโมดไิฟดส์ตารช์ จาํกดั ต.บงึวชิยั อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์
44. บรษิทั ศรวีรีะพชืผล จาํกดั ต.บกัดอง อ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ 
45. บรษิทั แป้งมนัเอเชยีบรูพา จาํกดั ต.ทา่มว่ง อ.ทา่มว่ง จ.กาญจนบุร ี
46. บรษิทั แป้งมนัตะวนัออกเฉียงเหนือ (1987) จาํกดั แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
47. บรษิทั พชิยัแสงตะวนั ถ.สคีิว้-ดา่นขนุทด อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา 
48. บรษิทั แป้งมนัรอ้ยเอด็ จาํกดั ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.รอ้ยเอด็ 
49. บรษิทั เยนเนรลั สตารช์ จาํกดั ต.อรพมิพ ์อ.ครบุร ีจ.นครราชสมีา 
50. บรษิทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จาํกดั ต.หนองบวัศาลา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
51. บรษิทั อุตสาหกรรมแป้งโคราช จาํกดั ต.หนองจะบก อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
52. ลานมนักจิอนนัต ์ ต.ส ิอ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ 
53. ลานมนัเก่งไมตร ี ต.ส ิอ.ขนุหาญ จ.ศรสีะเกษ 
54. ลานมนัคลองตะเขยีน ต.ทา่ตะเกยีบ อ. ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา 
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55. ลานมนัคเูฮงฮวด ต.นาหวา้ อ.ปทุมราชวงศา จ.อาํนาจเจรญิ 
56. ลานมนัเจรญิชยัพชืไร ่ ต.ทา่กระดาน อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 
57. ลานมนัโชคเจรญิชยั ต.ทา่เกษม อ.เมอืง จ.สระแกว้ 
58. ลานมนัทรายทอง ต.หนองสาหรา่ย อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา 
59. ลานมนัทา่ตะเกยีบ ต.คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา 
60. ลานมนัไทเ้ชยีง ต.คลองตะเกรา อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา 
61. ลานมนัพนสัยิง่เจรญิ ต.หนองปลงิ อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร 
62. ลานมนัเลา้ซุย้เซง้พชืผล ต.ลาดใหญ่ อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
63. ลานมนัวรวฒัน์ ต.เขาหนิซอ้น อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 
64. ลานมนัวานนทก์ารเกษตร 2 ต.บา้นเลา่ อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
65. ลานมนัสยามชยัเขตพชืผล  ต.คูย้ายหม ีอ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 
66. ลานมนัศริสิมบตั ิ ต.ปรอืใหญ่ อ.ขขุนัธ ์จ.ศรสีะเกษ 
67. ลานมนัอภชิาต ิ ต.คูย้ายหม ีอ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 
68. สมนึกการเกษตร ต.ไพรนกยงู อ.หนัคา จ.ชยันาท 
69. สมบตัพิชืผล ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแกว้ 
70. สยามพชืไร ่ ต.บา้นใหม ่อ.ครบุร ีจ.นครราชสมีา 
71. สหกรณ์นิคมนครชุม จาํกดั ต.ทรงธรรม อ.เมอืง จ.กาํแพงเพชร 
72. แสงไทยบางปะกง ถนนสขุมุวทิ อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิเทรา 
73. หจก. ตัง้ซ่งจัว้ ต.หว้ยโปง่ อ.เมอืง จ.ระยอง 
74. หจก. ธนวฒัน์พชืผล ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลกัษณ์บุร ีจ.กาํแพงเพชร 
75. หจก. ราชสมีาบุญนภา ถ.ราชสมีา-โชคชยั อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
76. หจก. โรงแป้งกจิรุง่เรอืง ต.หว้ยโปง่ อ.เมอืง จ.ระยอง 
77. หจก. สหชยัพมิาย ถ.พมิาย-ชุมพวง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 
78. หจก. สหมติรแป้งมนั ชลบุร ี ต.บางละมงุ อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี
79. ฮะหลพีชืผล ต.หว้ยบง อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา 
80. โรงงานผลติเอทานอล ซึง่ไมป่ระสงคอ์อกนาม  
 
ผูป้ระกอบการอ่ืนๆ 
 
81. บรษิทั ท ีไอ พ ีเอส จาํกดั ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
82. บรษิทั เอเวอรก์รนี คอนเทนเนอร ์เทอรม์นิลั 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

83. บรษิทั เอน็ ด ีซ ีโลจสิตกิส ์จาํกดั  
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เกษตรกร 
 
84. เกษตรกร หมูท่ี ่6  ต.เลาขวญั อ.เลาขวญั จ.กาญจนบุร ี
85. เกษตรกรหมูบ่า้นหว้ยแกว้ หมูท่ี ่2  ต.วงัชะพล ูอ.ขาณุวรลกัษบุร ีจ.กาํแพงเพชร 
86. เกษตรกรหมูบ่า้นฝ ัง่คลอง หมูท่ี ่21  ต.ทา่ตะเกยีบ อ.ทา่ตะเกยีบ จ.ฉะเชงิเทรา 
87. เกษตรกร หมูท่ี ่5  ต.เขาไมแ้กว้ อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี
88. เกษตรกรหมูบ่า้นมอสามชัน้ หมูท่ี1่2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ จ.ชยัภมู ิ
89. เกษตรกรหมูบ่า้นหนองโค หมูท่ี ่1 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุร ีจ.นครราชสมีา 
90. เกษตรกรหมูบ่า้นเฉลยีงทุง่ หมูท่ี ่6  ต.เฉลยีง อ.ครบุร ีจ.นครราชสมีา 
91. เกษตรกรหมูบ่า้นเนินเสมา หมูท่ี ่12  ต.โคกกระชาย อ.ครบุร ีจ.นครราชสมีา 
92. เกษตรกรหมูบ่า้นสขุไพบลูย ์หมูท่ี ่1  ต.สขุไพบลูย ์อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา 
93. เกษตรกรหมูบ่า้นประชาไทย หมูท่ี ่10  ต.สขุไพบลูย ์อ.เสงิสาง จ.นครราชสมีา 
94. เกษตรกรหมูบ่า้นคลองรว่ม หมูท่ี ่5  ต.วงัสมบรูณ์ อ.วงัสมบรูณ์ จ.สระแกว้ 
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แผนภาพเปรยีบเทยีบราคาหวัมนัสําปะหลงัเฉลีย่รายเดอืน

ราคาหัวมันสดคละ เฉลีย่
ทัง้ประเทศ

ราคาหัวมันสดที่เชือ้แป้ง 
25% จ.นครราชสมีา

ราคารับจํานําหัวมันสดที่
เชือ้แป้ง 25%

ราคาประกัน 

ราคาเกณฑก์ลางอา้งองิ

 
 

ทีม่า:  รวบรวมจากขอ้มลู “ราคาสนิคา้เกษตร ณ ตลาดทีส่าํคญั” และ “ราคาทีเ่กษตรกรขายไดร้ายเดอืน” ใน ระบบแสดงขอ้มลูดา้นสถติ ิ 
และ “โครงการประกนัรายได”้ จาก สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2553) 
 
* ขอ้มลูเพิม่เตมิ ณ วนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2553 
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โครงการประกนัรายได้เกษตรกร ปีเพาะปลกู 2552/53 
 
ราคาประกนัมนัสาํปะหลงั กโิลกรมัละ 1.70 บาท ต่อ 100 ตนั 
 
ราคาเกณฑก์ลางอ้างอิง: มนัสาํปะหลงั ปี 2552/53 

 
คณะอนุกรรมการกาํหนดเกณฑก์ลางอา้งองิโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกรผูป้ลกูมนัสาํปะหลงั 

ปี 2552/53 ไดเ้หน็ชอบเกณฑก์ลางอา้งองิมนัสาํปะหลงั ดงัน้ี  
 

ครัง้ที ่ ประจาํวนัที ่ กโิลกรมัละ (บาท)  
1 1 ตุลาคม 2552 1.40 
2 16 ตุลาคม 2552 1.45 
3 1 พฤศจกิายน 2552 1.50 
4 16 พฤศจกิายน 2552 1.58 
5 1 ธนัวาคม 2552 1.64 
6 16 ธนัวาคม 2552 1.82 
7 1 มกราคม 2553 1.85 
8 16 มกราคม 2553 1.85 
9 1 กุมภาพนัธ ์2553 1.86 
10 16 กุมภาพนัธ ์2553 1.85 
11 28 กุมภาพนัธ ์2553 1.86 
12 15 มนีาคม 2553 1.93 

 
* ขอ้มลูเพิม่เตมิ ณ วนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2553 
 
ทีม่า:  สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2553) 




